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MIJNE HEEEEN(l) !

XXet is een verschijnsel, eigenaardig aan alle beschaafde
volken, dat zij belang stellen in de kennis van liet oordeel
van andere natiën over hen. Ook het al of niet kennen
van de oordeelvelling van bijzondere daartoe bevoegde
personen over hen is hun niet onverschillig. Zij hebben
daarvoor zelfs wel eenige opoffering van moeite en kosten
over.

Op dien regel maakt dan ook onze natie geene uit-
zondering. Van daar, dat reizen, door vreemdelingen in
ons vaderland gedaan, en door hen beschreven en uit-
gegeven, meestal in onze taal zijn overgebragt.

Er bestaan echter uitzonderingen op dien regel, en zulk
eene uitzondering geeft mij eene gereede stof aan de
band, om heden avond daarover het woord tot U te
kunnen voeren.

VI. 22
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Reeds eenigen tijd geleden toch vond ik in de Konink-
lijke Boekerij te 's Gravenhage een werk van drie lijvige
octavo deelen, gedrukt te Frankfort en Leipzig, in de
jaren 1753 en 1754, en getiteld : Uerrn Zacliarias Conrad
von Uffenbach merkwûrdige Reisen durch Niedersachsen,
Holland und Engelland. Dit werk was mij tot dien tijd
onbekend gebleven, en ik geloof velen met mij, althans
slechts hier en daar vindt men een spoor, dat de kennis
er van in Nederland is doorgedrongen (2). Eene overzet-
ting er van in onze taal is mij ook niet bekend. Waar-
schijnlijk heeft de groote omvang van het werk, de vrees
voor een betrekkelijk klein debiet (als ook veelal over
zoogenaamde geleerde zaken handelende) en de daarin
gevoegde platen, zulks verhinderd. In liet midden der
18de eeuw waren bovendien de zoo zeer het debiet van
uit te geven werken bevorderende leesgezelschappen nog
niet in zwang. Zij dagteekenen toch van omstreeks 1780,
en hebben hunnen oorsprong aan de staatkundige ver-
eenigingen van dien tijd te danken.

Nadat ik het werk eens doorloopen had, bleek het mij
spoedig, dat het zelfs nu, na zulk een lang tijdverloop,
nog eene meerdere bekendheid verdiende. In het titel-
vignet van liet eerste deel leest men deze woorden: Fntc-
tus doctae peregrinationis, vruchten eener geleerde reize.
Zie daar den inhoud aangeduid. Een overgroot aantal
beroemde geleerden , kunstenaars , werktuigkundigen, ver-
zamelaars van oudheden en zeldzaamlieden, in Duitsch-
land, de Nederlanden en Engeland, in 1709, 1710 en
1711 levende, treden er in te voorschijn. Zij vertoonen
er zicli niet, gelijk hunne in koper gegrifte portretten,
versierd met allongepruiken, en den arm geleund op
dikke, door lien geschrevene, folianten; neen, Uffenbach
bezocht ze aan hunne huizen, schetst menigmaal lïún
voorkomen, humeur, zeden en gebreken, laat ze ons en
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négligé zien en in den huiselijken kring. Het gevolg hier-
van is, dat sommige wereldberoemde personen zich na die
kennismaking geheel anders aan ons zullen vertoonen, dan
wij zo ons tot lieden voorstelden, en dat ook op dit
terrein weder de waarheid menigmaal bevestigd wordt
van het bekende il rüy a point de héros pour son valet de
chambre.

Bovendien bevat dit werk eene, soms in kleinigheden
vervallende, beschrijving van de plaatsen, door den schrij-
ver bezocht; maar juist dit welligt heeft menig opschrift,
door hem geboekt, aan de vergetelheid onttrokken, en
menige plaatselijke bijzonderheid bewaard.

Spoedig bleek het mij, dat het werk voor Friesland in
het bijzonder niet van belang ontbloot was. De schrijver
toch had eenen geruimen tijd (16 dagen) in dit gewest
vertoefd; en dat hij dien tijd niet onbenuttigd gelaten
heeft, bewijzen de aanteekeningen, gemaakt gedurende
zijn verblijf te Dockum, Leeuwarden, Franeker, Bols-
ward, Hindeloopen, Molkwerum, Stavoren enz., die in
het tweede deel ruim 80 bladzijden beslaan (S. 268—352).

Vroeger deelde ik U , Mijne Heeren! eenige aanteeke-
ningen mede van den beroemden Niebuhr, gedurende zijn
verblijf in Friesland, in 1808, over dit gewest ten papiere
gebragt (3). Zij bleken mij destijds, U niet ongevallig te
zijn. Moge nu, wat von Uffenbach, gedurende zijn ver-
blijf in dit gewest, van 14 tot 30 April 1710, heeft
opgeteekend, dien zelfden bijval ondervinden.

Vooraf een woord over von Uffenbach zelven. Eene
zeer uitvoerige levensschets, van Joh. Georg Schelhorn,
den uitgever van zijne reizen, die eerst 18 jaren na zijnen
dood het licht zagen, levert ons daartoe de bronnen op.
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Zacharias Conrad von Uffenbach werd geboren te
Frankfort, den 22. Februari] 1683. Hij sproot uit een
geslacht, welks leden , in Frankfort gevestigd, menigmaal
aldaar, gelijk later hij zelf, de waardigheid van schepen
en burgemeester bekleedden , en zicli op den handel toe-
legden. Van zijne jeugd af bezielde hem een buitengewone
lust tot opmerking en onderzoek, die zicli ook in het
maken van aanteekening van zaken, die hem merkwaardig
voorkwamen, oploste. Zijn levensbeschrijver meldt ons
(S. LII) , dat hij eene bijzondere geschiktheid bezat, om
merkwaardige gesprekken en gewigtige vertellingen van
de personen, die hij bezocht, op te teekenen, zonder dat
zij het bemerkten. ,, Dit kunstje," zegt hij, ,, bestond
daarin, dat hij ook in zijnen zak kon schrijven en op-
teekenen." De toenmalige kleediug moet hem daarin
zekerlijk behulpzaam zijn geweest. De onze althans leent
er zich nu niet toe.

Onze schrijver genoot de voordeelen eener geleerde
opvoeding. Hij studeerde te Straatsburg en te Halle,
1698—1702, in welke laatste plaats de beroemde Christ.
Thomasius hem tot doctor in de regten verhief. Vooral
van dien tijd af deed hij, om zijne weetgierigheid in bijna
alle vakken van wetenschap te voldoen, vele, het zij
kortere of langere, reizen. Deze reizen strekten echter
niet alleen, om zijne kennis uit te breiden; zij hadden
ook ten doel, in persoonlijke kennis met de voornaamste
geleerden van dien tijd te geraken. Ook was von Uffen-
bach een echte boekensnuffelaar, een bibliomaan in zijn
hart , die bijzonder jagt op codices en handschriften
maakte. Zijne tijdelijke middelen lieten een en ander toe.
Weldra waren Duitschlands grenzen voor hem te eng.
In 1705 deed hij eene eerste reis naar Holland, die in
1709—1711 (8 December, S. cxxn) door eene veel lan-
gere , door het noorden van Duitschland, de Nederlanden
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en Engeland, gevolgd, en door eene derde familiereize,
in 1710, naar Holland, besloten werd.

Na zijne tweede reîze tocli met eene weduwe met kin-
deren gehuwd, en eerst tot burgemeester en later tot
schepen van Frankfort verkozen, namen huiselijke en
staatszorgen zoodanig zijnen tijd in, dat hij zijnen lust tot
onderzoek moest beperken, en plaats doen maken voor
andere bezigheden. In 1720 gaf hij nog wel liet eerste
gedeelte van den catalogus van zijne handschriften uit ,
waaronder niet minder dan 253 liebreeuwsclie, maar later
staakte hij (willens en onwillens, gelijk zijn levensbeschrij-
ver (ö. CLXXii) zich uitdrukt) de pogingen, om zijne
boek-, munt- en naturaliën-verzamelingen te vermeerderen,
maakte eenen catalogus, in 1729—1731, in 4 dikke 8vo
banden, van het grootste gedeelte zijner boekverzameling
gereed, en liet deze publiek veilen (*). Niet lang daarna
(den 6, Januarij 1734) overleed deze bij zijne stad- en
tijdgenooten, zoo het schijnt, hooggeschatte burger en
geleerde, die met een zeer groot aantal zijner geleerde
tijdgenooten in briefwisseling stond (f).

Zijne tweede reize is die, welke is uitgegeven. Hij be-
gon die den 8. December 1709 , en keerde den 18. April
1711 in Frankfort terug. Hij bezocht op die reis, onder
anderen , in ons land Groningen, Leeuwarden, Franeker,
Harlingen, Bolsward , Zwolle , Deventer, Harderwijk ,
Amersfoort, Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Leiden,
's Gravenhage, Delft en llotterdam. Hij sprak er , om
van andere minder bekende personen te zwijgen, Menso
Alting, Antoon Schulting, Campegius Vitringa, Zacharias

(* ) Z i e d a n r o v e r C . S a x e , Onomasticon literarium., V I , p . 3 3 2 .

(•(•) Blijkens de Selecta cominercii epislularis Zfffenbachiani,
uitgegeven door 3oh. Gcorg Scheihorn, te Uim en Meinniingen,
1753-1756, 5 voll., 8vo.
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Huber, Gijsbert Cuper, Petrus Burman, Jacob Perizo-
nius, Cornelis van Alkemade, Ant. van Leeuwenhoek,
Jacob Gronovius, Herm. Boerhave, Joh. Musschenbroek,
Tiberius Hemsterhuis, Conrad Bruin, Hadrianus Keiand,
enz.

Niet minder dan 4000 banden bragt hij voor zijne boe-
kerij mede terug (S. CXXVi).

Na Kassei, Maagdenburg, Hanover, Lubeck, Hamburg,
Bremen, Einden en vele daarbij gelegene plaatsen bezocht
te hebben, betrad von Uffenbach, op den 4. April 1710,
onzen vaderlandschen bodem te Delfzijl.

Hij was verzeld van zijnen broeder Friedrich Joh., later
ook schepen en burgemeester van Frankfort, en overste
luitenant der koninklijke Britsche artillerie, een bekwaam
beoefenaar der teeken- en natuurkunde, aan wien dan
ook de uitgever, in 1753, hunne gezamentlijke reize op-
droeg.

Van Delfzijl gingen onze reizigers naar Groningen. Zij
hielden zich aldaar 9 à 10 dagen op, welken tijd zij be-
steedden met liet bezigtigen der stad, de akademie en
hare inrigtingen, en het bezoeken van eenige geleerden.
Men klaagde destijds aldaar zeer over het verval der
akademie: er waren slechts 7 professoren, vroeger 15, en
geen 150 studenten. Gebrek aan geld, door den oorlog,
waarin wij toen reeds lang gewikkeld waren, en tweespalt
tusschen Stad en Lande, waren er de oorzaak van. Over
het geheel heerschte toen in vele provinciën zoodanig
geldgebrek , dat men in Kampen , Zwolle, Deventer, ja
zelfs in Holland, huizen, onder verbindtenis van de be-
taling der daarop liggende lasten, om niet weggaf. Onder
de geleerden, die men bezocht, behoorde de burgemeester
Menso Alting, de bekende schrijver der Notitia Germaniae
inferioris, van wien het luidt: „ een zeer geleerd en be-
leefd man, van 74 jaren, die nog zoo „ munter " is, dat
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men hem ter naatiwernood voor 50 zoude houden. Hij is
nooit gehuwd geweest."

Men bezigtigde bij hem eenen codex op parkement, in
4to , een goede vinger dik, digt ineen geschreven, waarin
de beide chronica, door Ant. Matthaeus, in het I l l de
deel zijner Analecta (4to druk, Ilde deel) uitgegeven.
» De schrijver van de laatste kronijk," zegt von Uffenbach,
heet Menco, » en, zoo als men uit het slot zien kan, is de
codex in 1265 geschreven. Alting îiad dien aan Matthaeus
medegedeeld; hij beklaagde zich echter zeer, dat hij zeer
slecht en vol fouten gedrukt was; hij liet ons dan ook in
liet gemelde derde deel der Analecta zien, hoeveel hij eï
in verbeterd had." Wij maken daarom hiervan melding,
omdat genoemd handschrift voor eenige jaren weder is
terug gevonden, en in liet bezit van Ds. Koppius, in den
Ham, is gekomen. Bij dezen heeft D1'. Betlimann, ten
behoeve van Pertz reuzenarbeid , de Monumenta G'ermanica,
er kopij van genomen (4). Men wacht echter sedert jaren
op die uitgave, en liet is zeer wensclielijk, al verschijnt
zij ook in Pertz Monumenta, dat zij ook afzonderlijk worde
uitgegeven: eene taak, die op den -weg van het Genoot-
schap Pro excolendo jure patrio bij uitnemendheid gelegen
is, of anders op den onzen zoude kunnen liggen. Verder
toonde Alting hun een deel in folio, eene hand dik,
Chronicorum Ilollandiae et West-Frisiae libri XIX. Ilenrieo
Goude, canonico Ilegulari prqfesso in Tabor, monasterio
Salvatoris prope Smeek, ssne LU annorum auclove. Wij
vrasen, was deze kanunnik uit het klooster Thabor, bij
Smeek, de schrijver of do afschrijver van deze lijvige
kronijk ?

Ook zagen zij, onder anderen, nog bij Alting een
handschrift in 4to, twee vingers dik, Vitam Mensonis ÂI-
tinqii, viri clarissimi, descriptum àb Ubbone Emmio. Ubbo
Emmius had dit leven van Altings voorvader zelf' ge-
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schreven, en aan de afstammelingen van dezen ouderen
Menso ter hand gesteld, „ die het echter, om redenen,"
zegt von Uffenbach, „ niet hebben willen laten drukken."
Achttien jaren later is zulks evenwel geschied (5).

Ook toonde hun Alting een Latijnsch handschrift van
zijne hand, Over het ware begin van de tijdrekening der
wereld. De ontwikkkelirtg van zijn systeem daaromtrent
zoude ons nu te verre afleiden.

Wat zij verder aldaar zagen, ligt buiten ons bestek,
om het te vermelden; alleen willen wij nog aanstippen,
dat zij het graf van Regnerus Praedinius, j 1559, een in
zijnen tijd zeer beroemd literator, en rector der Latijnsche
scholen te Groningen , op het Martini kerkhof bezochten,
en den 12. April, des morgens, den Martini toren be-
klommen. Dit was op zich zelven niet merkwaardig,
„ maar," zegt von Uffenbach, „ toen wij er op waren,
zagen wij ook naar den kant van de A-kerk, bij de
vischmarkt, maar konden den toren niet vinden. Toen
wij daarnaar vroegen, hoorden wij, tot onze verbazing,
dat die toren voor een goed uur ingestort was. Als men
vreesachtig van aard was," voegt hij er bij, „ zoude men
van het vernemen van zulk een nieuwtje, boven op eenen
anderen toren, wel hebben kunnen schrikken."

» Den 14. April (van nu volgen wij de aanteekeningen
der reizigers op den voet) gingen wij (zoo luidt het) om
8 uur des morgens, met de trekschuit, langs het Hoen-
diep (zoo heet men dit kanaal), naar Stroobos, alwaar
wij om 12 uur aankwamen, en naauweiijks een half kwartier
uur tijd te eeten hadden. Ons geluk was het, dat wij iets
gereed vonden, waarvan wij ons het een en ander in zulk
eene haast toeëigenden, dat ik niet weet, van mijn leven
sneller gegeten te hebben. De schippers hadden wel een
weinig gewacht, maar er waren eenige geringe lieden in
de schuit, die met de nachtschuit van Dockum naar
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Leeuwarden wilden gaan, om wier wille wij ons zoo
moesten haasten. Overigens was deze haast ons anders
niet tot last: want te Stroobos is niets te zien. Het is
een gehucht van weinige huizen, niet eens op de land-
kaarten te vinden, en alleen daarom bekend, omdat de
schuiten er wisselen. Om vijf uur des avonds kwamen
wij te Dockum, alwaar wij bij de poort, in de Groninger
trekschuit, tamelijk wel logeerden. Daar het goed weder
was, vroeg ik terstond naar de Bonifacius bron, waarvan
Benthem, in zijne Holländisclie Kirclien- und Schulenstaat,
Pars I, Gap. 3 , § 4 , S. 44, gewag maakt (6). De waard
ging terstond met ons er op uit. Men vindt die bron in
een weiland, omstreeks een geweerschot van de pooït,
waar de Groninger schuit aankomt. Als men de poort
uittreedt, ziet men weldra eene kleine gracht of sloot,
5 à 6 voet breed, met water gevuld. Dit water komt uit
de bron, of liever uit de wel, van den heiligen Bonifacius,
en wordt over twee weiden , door de zorg en ten koste
van de bierbrouwers (die er bier uit brouwen), tot aan
den weg gebragt. Als men langs deze gracht over de
beide gemelde weiden opwandelt, dan vindt men, vlak
bij het begin van het derde stuk weiland , de wel: want
eene bron, of, zoo als men ook in Holland zegt, eene
fontein, kan men die wel niet noemen, omdat zij niet
omsloten, of er eene ontspringing te bespeuren is. Even-
wel verzekerde ons de waard , dat er groote toevoer was,
beter zigtbaar in den zomer, als het water niet zoo hoog
was.

j> Ofschoon er nu aan deze bron niets bijzonders te zien
is , zoo is zij echter deswege merkwaardig, omdat in deze
streek de heilige Bonifacius door de Friezen verslagen is
geworden. De waard, wees ons dan ook cligt daarbij een
dorp, waarin de boeren, die liet gedaan hebben, zouden
gewoond hebben, en dat deswege nog ten huidigen dage
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Mordenaars wolde (Murmerwolde) zoude lieeten. Ik vroeg
hem, of de nakomelingen der moordenaars nog heden ten
dage teekenen, vlakken (naevos), in liet aangezicht had-
den, zoo als Gallois, in zijn Traite des biblioilùques, p. 105,
uit Guicciardini (zonder twijfel uit zijn werk over België)
aanhaalt. Daarvan wist hij echter niets. Ware zulks
werkelijk het geval geweest, de man zou liet zeker wel
geweten hebben. Het is alzoo, zoo als ik mij ligtelijk
van te voren kon voorstellen, eene even zoo zuiver ver-
zonnen fabel, als dat uit het onschuldig vergoten bloed
van den heiligen Bonifacius de zoo even vermelde bron
ontsprongen zoude wezen (7).

» Daarna gingen wij nog in eenige boekwinkels, waarin
echter slechts boekbinders wonen; echter nog wel zulke
goede, als aan de Groninger hoogeschool. Ik kocht er
verscheidene Hollandsche boeken, waaronder de Nederlandse
waatenloeden, beschreven door Simon Abbes Gabbema,
met aanteekeningen van Tobias Gutberlcth, tot Gouda,
1708, 8vo, waarbij een aanhangsel i s , bevattende de
Levensbeschrivingen van Sint Willébrord, Sint Bonfadus en
Sint Alberygh, eerste verkondigers des Christen geloofs in
Nederduit&land, van S. A. Gabbema.

•>, Willibrordus en Bonifacius leven en voornaamste da-
den zijn in print gebragt door Jacobus Matham, loopende
van blz. 74—79, alwaar ook in figuur X V te zien i s ,
hoe bij den moord de fontein ontspringt.

» Ik vroeg de boekhandelaars, of er niet onder de pre-
dikanten , of iemand anders, een liefhebber van studie en
boeken was, dewijl ik gaarne omtrent het een en ander,
later te vermelden, onderrigt wenschte te ontvangen. Men
noemde mij als zoodanig den rector der Latijnsclie school,
genaamd Lamberge (8).

» In den morgen van den 15. April zond ik '-lezen eene
boodschap, om hem ons bezoek aan te kondigen. De
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goede man kwam echter terstond zelf, en wel op zijn
Hollandscli, dat is, in zijn slaaprok, bij ons. Vermits hij
geen Duitsch verstond, zoo sprak hij ons in liet Latijn
aan, en keuvelde een goed uur lang over allerhande
zaken met ons, gedurende welken tijd ik hem over de
volgende dingen ondervroeg: Wat voor eene boekerij
alhier was, waarin, zoo als Gallois, Traite des biblioilùques,
p. 115, vermeldt, het handschrift der evangeliën van den
heiligen Bonifacius bewaard werd ? Hij verzekerde mij
echter, wat ik reeds lang vermoed had, dat Gallois ge-
heel en al dwaalde. Met de aan de Franschen toch
gewone (!) naauwkeuriglieid in de spelling van eigennamen
(vooral in die uit de aardrijkskunde ontleend) , noemt hij
toch Dockum, geheel verkeerd, Dorcke. Daarenboven
bestaat er geene openbare boekerij alhier, het zij bij de
kerk (hetgeen ik uit Zeillers Itinerarium Germanicum,
p. 479 , opgemaakt had, die van verschillende zaken, die
alhier in het klooster te zien zouden zijn, spreekt), of
elders. En in de derde plaats, zoo heb ik dezen fraaijen
codex in liet vorige jaar te Fulda gezien (zie Th. I, S. 226).
Deze codex is zonder twijfel met liet ligchaam eerst naar
Utrecht, daarna met zijn gebeente naar Mentz, en dan
eindelijk naar Fulda gekomen, zoo als zulks, met betrek-
king tot de overbrenging van zijn ligchaam en gebeente,
uit de geschiedenis bekend, en ook in de bovenvermelde
levensbeschrijving van Gabbema, blz. 50 en 79, te zien
is. Het uiterlijke en de oudheid van den codex verwekt
bij mij ook geen twijfel. En ofschoon het bijna 1000 jaren
geleden is, zoo is liet toch zoo onwaarschijnlijk. of nog
minder zoo onmogelijk niet, dat Bonifacius dit boek der
evangeliën zoude gebruikt hebben. Of het zijne beenderen
zijn, die men in Fulda vertoont, dat durf ik niet ver-
zekeren ; maar ik vind het niet ongerijmd, om ze er voor
te houden, wanneer men bedenkt, met welke superstitie
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men toen ter tijde de lijken en gebeenten vereerde en
beweende, die eenigen schijn en reuk van godzaligheid,
of, zoo als men liet noemde, heiligheid na zich lieten.
De Roomschen winnen daar dan ook niets bij, wanneer
men met hen instemt, dat de zoo even vermelde codex
en de reliquiën waarlijk van Bonifacius zijn. En het staat
bij mij vast, dat wij hen dikwerf onregt aandoen, als wij
veel bij hen, dat zij zorgvuldig van ouds lier bewaard
hebben, als onecht verwerpen. Dit neemt echter niet
weg, dat wij evenzeer daarbij overtuigd zijn, dat zij ook
dikwijls gedwaald hebben, dat zij met grof bedrog veel
verzonnen, en, hetgeen nog erger is, met groote bij-
geloovigheid vereerd hebben. Ik sprak met den rector
veel hierover, maar de herhaling er van hier ter plaatse
zoude te wijdloopig worden. Hij verzekerde mij, dat liij
noch. van liet codex evangelicorum, noch van andere
zaken, die Zeiller, ter aangehaalde plaatse, als in liet
klooster zijnde, vermeldt, noch van de geteehende men-
sclien, naevi, boven vermeld, ooit iets gehoord had. J a ,
hij wist niet eens, dat de eene kerk alhier de Sint
Maarten en de andere de Sint Bonifacius heette, zoo als
Zeiller, 1. 1., p. 479 , zulks vermeldt; maar zeide, dat zij
anonym waren. De Hervormden hadden de eene, de
Remonstranten de andere. Het laatste, dat deze secte
een openlijk kerkgebouw heeft, is in Holland iets zeer
bijzonders. De Katholijken gebruiken slechts een groot
huis, en hadden in stilte eenen priester.

» Daarna gingen wij met den rector naar zijn huis, waar
hij ons zijne kleine, maar uitgelezene, boekerij toonde.
Ik vond er eenige zeldzame boeken, in verschillende talen,
onder anderen de volgende: Petrus Alcyonius, Medices
leçïtus, De eœsilio (scil. triurn domincrum Medices) quorum
duo postea pontîfices areati, Venetiis, in aedibus Aldi et
Andreae Asulani soceri, mense Novembri 1528, gr. 8vo,



GEDTJBENDE ZIJN VERBLIJF IN FRIESLAND IN 1710. 317

omstreeks een vinger dik (9). Verder Albertini Mussati
Historici Augusta Ilenrid VII Caesaris et alia, qnae eætant
opera, Venetiis, ex typographia ducali Pinelliana, 1(536,
folio, hand dik. En eindelijk Gralenus , Graece, Venetiis,
in aedibus Aldi et Andr. Asulani, mense Aprili 1525, in
V deelen. De heer rector zeide daarbij, dat hij dezen
schoonen druk zeer goedkoop op eene auctie gekocht had,
en dat zij in Erasmus tijd, zoo als uit zijne Epistolae te
zien is , ƒ 100 gold. De lieer rector had eenige schoone
deelen van dergelijke werken en ook van geschiedkundige
boeken, en zijne kennis er van was vrij wel. Het is een
man van 60 jaar, en een wozentlijk goede Hollander,
wien liet veel genoegen deed , dat wij hem bezochten.

» Des namiddags wilden wij, om niets te verzuimen, bij
den priester of Katholijken geestelijke nog eens naar de
bovenvermelde zaken onderzoek doen. Hij was echter
niet te huis. Ik schreef een briefje, en gaf het onzen
bediende, om nogmaals Baar hem toe te gaan, en er naar
te vragen. Inmiddels gingen wij wandelen, eerst op den
wal, die niets bijzonders heeft, dan dat hij met boomen
beplant is , en dan in de stad. Dockum vonden wij groo-
ter, dan wij dachten, en tamelijk net en lief gebouwd.
Op het stadhuis, in eenen kiemen onaanzienlijken toren,
hangt een klokkespel, dat echter zoo ellendig is, als ik
het nog nooit gehoord heb, In de beide reeds vermelde
kerken is niets te zien. Toen wij te huis kwamen, ver-
namen wij, dat de Roomsch-Katholijke geestelijke even
min van het evangelieboek als van de andere zaken, die
in het klooster geweest waren, gelijk Zeiller zegt, iets,
zelfs het geringste, wist. Wij maakten ons alzoo tot de
afreis gereed, en voeren om 4 uur met de schuit naar
Leeuwarden.

j) De schuit was zeer vol met menschen. Onder anderen
troffen wij er eenen heer van Alst, met zijn meisje, in
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aan, met wien wij in Groningen (alwaar hij bezittingen
heeft, andei's woont hij in Amsterdam) ettelijke malen ge-
geten hadden. Deze verhaalde ons, dat men dien morsen
de beide vrouwen, die in liet huisje woonden, waarop
onder anderen de toren der A-kerk gevallen was, zeer
wonderbaar gevonden had, namelijk onbeschadigd en elk-
ander omarmende, en wel zoo, dat de eene zilver gereed-
schap en de andere theegoed ongebroken in de voorschoot
had, hetwelk zij wilden redden. Zij lagen onder eenen
balk en eene deur, zoo geplaatst en geleund, dat men op
het vermoeden kon komen, dat zij nog wel gered zouden
kunnen zijn, wanneer men met meerdere vlijt gearbeid
en naar haar gezocht had, iets, waarvan men zeer vele
voorbeelden heeft. Wij kwamen des avonds te 8 uur te
Leeuwarden, en logeerden zeer goed in liet vergulden
hoofd, over de waag. Ik voeg er dit bij, want niet ver
van daar is nog eene herberg, zoo als men hier de
Wirtshause noemt, met het zelfde uithangbord.

» Den 16., des morgens, gingen wij wat in de stad rond-
wandelen , en zagen daarna de monstering of revue der
twee lijfregimenten te voet van den prins, en die van
zijne garde te paard. Zij trokken eerst het prinsenhof
voorbij, terwijl de prins voor zijn huis stond, en ze zag
voorbij marscheren. Daarna maakten zij eerrt*<gr<rade op
de markt, waar hen eenige gedeputeerde staten, alhoewel
slechts voor eenen korten tijd, in oogenschouw namen.
Het is over het algemeen flink, knap volk, ook wel uit-
gerust, inzonderheid de garde te paard. Twee dagen
later zouden zij naar Braband, naar het hoofdleger, gaan.
Ik trof er een kennis, een Sileziër, Seelhof genaamd,
onder aan; vroeger had ik met hem in Halle gestudeerd;
nu was hij kapitein bij een dezer regimenten.

» Des namiddags gingen wij eerst in de groote of, zoo
als Benthem die noemt, de Sint Jacobs-kerk, niet alleen
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om de grafschriften (welke hij in het Ilde deel van zijn
reeds aangehaald werk, C. 5, S. 493, heeft opgeteekend),
maar ook om den voor eenigen tijd vervaardigden prinsen
grafkelder en tombes, welke men ons als zeer beziens-
waardig aangeprezen had.

» Wij vonden, dat de kelder een middelmatig groot
gewelf is, bezijden de kerk, waarin twee tinnen vergulde
kisten staan, die wel aan de Hollanders welligt als iets
bijzonders voorkom,e*u- maar niet aan hem, die meer
vorstelijke grafkeïcTers en grafplaatsen gezien heeft. In de
grootste dezer kisten ligt des tegenwoordigen prinsen
vader, in de kleine zijn jonge zoon. Vlak voor dit ge-
welf, in de kerk zelve, aan de deur van liet gewelf,
is het gedenkteeken van Willem Lodewijk, graaf van
Nassau, waarvan Bentliem , t. a. p., het opschrift mede-
deelt (10). Het is een gedenkteeken van albast en zwart
marmer, van middelmatige grootte en kunst. Vlak daar-
bij , in liet midden van het koor der kerk, ligt zijne
gemalin Anna, op eene verhoogde zerk of voetstuk, van
albast en marmer. Het opschrift vermeldt Benthem, t. a.
p., S. 494 (11); maar voor conjuæ moet men conjunæ lezen.
Niet ver van daar, in den hoek van het koor, aan de
regterhand, is liet grafschrift van Hessel Meckman, slor-
dig in steen gehouwen, dat ook bij Benthem, t. a. p. (12),
te lezen is. Daartegenover, aan den anderen kant, is het
prinsen gestoelte, van eikenhout, met fijn snijwerk; het
heeft bijna den vorm van eenen kansel. Onder op den
grond, tegen over den predikstoel, is het prinsesse ge-
stoelte , dat echter zeer eenvoudig is. Achter den predik-
stoel is het koor voor de scholieren, rondom hetwelk de
volgende goede verzen staan, die Benthem vergeten heeft
op te teekenen:
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Lactantum coetus, balbaeque infantia linguae,
Ingentem tremulo personant ore Deinn.

Pulchra Sionaei plantaiïa crescite fiiudi,
Crescite proventu luxuriosa bono.

Sic ruet infesto fraus et vis hoslico falo,
Turgidaque infaniis polluet ora pudor.

Deze kerk is overigens tamelijk groot, breed en liclit,
maar niet zeer hoog, en heeft een houten verwulfsel. De
overige kerken moeten niets bijzonders hebben. De graf-
schriften, door Benthem, t. a. p., S. 496 sq., vermeld, zijn
ook niet zoo merkwaardig, als dat van den bekenden
geschiedschrijver Bernardus Furmerius, in de Galeister
(Galileër) (13) kerk, S. 497.

» Daarna wilden wij naar het provinciehuis gaan, om
aldaar den leeuw met den hoed en het opschrift, door
Benthem, S. 501, opgeteekend (14), te zien. Memand
echter wist van een provinciehuis af; eerst na eene lange
beschrijving er van gegeven te liebben, hoorden wij, dat
zij het de kanselarij noemen. Hierbij kan ik niet nalaten
deze aanmerking te maken, dat zij, die reis- of stede-
beschrijvingen maken, zeer kwalijk handelen, als zij niet
onder de bekendste en gebruikelijkste, j a , onder alle
namen, die men aan de zaken geeft, die zij beschrijven,
ze tevens vermelden, al mogten zij dikwijls verkeerd of
verdorven in gebruik zijn geraakt. Want wanneer men
niet alle namenj^oTTÏet bijzonder de dagelijksclie, weet,
is liet moeijelijk iets uit te vorschen, vooral in Holland,
waar liet gemeene volk onwetend en daarbij onbeleefd is.
De kanselarij, of liet provinciehuis, is een tamelijk groot
en schoon gebouw. Boven de deur staat:

Redemtoris incarnati
MDLXXI, VII id. Novemhr.

(in het jaar onzes Heeren
1571, den 7. November),
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hetwelk Benthem niet vermolclt. Het opschrift, door hem
t. a. p. gegeven, staat zijdelings aau een klein neven-
gebouw, in den muur, in een omstreeks twee ellen in liet
vierkant grooten steen slecht gehouwen. Het opschrift
zelf' is merkwaardig, en goed gesteld.

„ Daarna gingen wij bij iemand, die in oude boeken han-
delt: want een eigentlijke ware boekhandelaar is hier niet.
Ik kocht iets van hem, en vroeg, of er ook liefhebbers
van boeken of andere curiosa hier waren ? Hij scheo-de
zoodanigen niet te kennen. Dit verwonderde mij des te
meer, omdat Benthem, t. a. p., I , S. 44, zegt, dat de
hoofdstad van Friesland door vele geleerde en voorname
lieden bewoond wordt; maar ik moet er bijvoegen, dat
hij in het Ilde deel, C. i v , S. 285 , niet anders dan lang
gestorvenen weet te noemen, die van hier afkomstig
waren.

„ Den 17. April, des morgens, gingen wij den Prinsen-
tuin bezigtigen, welken zoo wel Benthem, t. a. p., I ,
S. 44, als Marperger, in zijne Europciischen Heisen, roe-
men. Hij ligt aan de eene zijde op het einde der stad,
is wel tamelijk groot, maar toch zeer onregelmatig, en
er is niet veel bijzonders in. Hij is in twee deelen ge-
scheiden , waarvan het achterste de eigentlijke lusttuin is;
van voren is echter aan de eene zijde een kleine keuken-
tuin , aan de andere zijde zijn lanen (Gränge), bovendien
een schoon oranjeriehuis, het beste van den tuin. Het is
tamelijk lang, en heeft in het midden eene groote schoone
kamer, met goudieder behangen. Aan weerszijden staan
de gewassen, die meest uit jonge oranjeboomen, granaten
en dergelijke, op zulk eene plaats gewone boomen en
gewassen bestaan. Overigens vindt men hier en daar
ook eenige tamelijk goede looden standbeelden, Daarna
gingen wij langs den wal de stad om. Wij vonden niet

"alleen dezen, maar ook den cingel beneden om de stad

VI. 23
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(waarvan Benthem, t. a. p., S. 45, gewaagt), met linde-
boomen beplant. De wallen waren echter op eenige
plaatsen zeer smal en slecht, en over het algemeen, door
eenige (sit venia verbo) secreten, zeer stinkend.

„ Des namiddags dwaalden wij nog een weinig in de stad
om, en vonden die zeer lief. Zij is niet zeer breed, maar
meer in de lengte, en daarbij tamelijk welgebouwd, maar
niet zoo groot en schoon als Groningen. Het slot (blok-
huis) is zeer oud en slecht. De stadhouder en prins
woont in een huis, dat niet groot is, met twee kleine
irreguliere vleugels, zoodat ook private personen even
zulke, zoo niet betere, huizen hebben.

„ Vermits wij alhier niets meer te doen vonden (want
om alle dingen, die Marperger, in zijne Europäische JReisen,
vermeldt, in alle steden te bezien, zoude noodeloos veel
tijd en geld kosten) , zoo gingen wij des avonds om 4 uur
met de schuit naar Franeker, alwaar wij om 7 uur aan-
kwamen , en niet te best in de valk logeerden.

„ Den 18., des morgens, gingen wij in onderscheidene
boekwinkels, waarvan wij er wel vele, en meer dan in
Groningen, maar geene betere, aantroffen, vermits het
eveneens slechts boekbinders zijn, die niets dan nieuwe en
gewone boeken, voor de studenten en collegies, er op
nahouden. Wij lieten ons omtrent de professoren en an-
dere geleerden onderrigten, en ik kocht de Ordo lectionum

r et horarum van ieder. Uit dezen catalogus der lessen en
hare uren kan men niet alleen zien, welke collegies er tot
nu gehouden zijn of zullen worden, maar ook wie de
hoogleeraars zijn. Ik voeg hunne namen, na de opvolging
der uren, die in den catalogus aangeduid worden, hierin,
zonder acht op de faculteit te slaan, tot welke de hoog-
leeraars behooren, naar welke daarentegen in Duitschland
de lijst der lessen vervaardigd wordt. Het zijn de vol-
gende : D. Campegius Vitringa, D. Anton Sclmlting,
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D. Lambertus Bos, D. Henricus Phiioponeus de Hatite-
cour, D. Petrus Latané, D. Joh. Regius, D. Johannes
van der Waeyen, D. Wilhelmus Coetier, D. Wyerus Wil-
helmus Muys, D. Jacob BJienferd, D. Johannes Lemonon,
D. Nic. Gürtler, .D. Zacharias Hubers D. Euardus An-
dela. Over andere geleerde en merkwaardige menschen
konden wij bij niemand onderrigt bekomen; alleen ver-
namen wij, dat van hen, die Benthem , t. a. p., I , S, 45,
opnoemt, verscheidene gestorven waren , zoo als D. Nic.
Blancardus (15), de oude D. Joîiann. van der Waeyen (16),
in wiens plaats zijn zoon van gelijken naam (ofschoon hij
nog zeer jong is) gekomen is. Verder zijn gestorven de
heer D1'. en prof, Sebast. Schelkens (17), die van Frank-
fort , en een oom van den heer van der Lahr is, en eene
penningverzameling moet gehad hebben, zoo ook D. Bern-
hard Fullenius (18), prof. matheseos, die schoone werktui-
gen , te Leeuwarden verkocht, heeft nagelaten.

„ Des namiddags bezochten wij eerst D. Antonius Schul-
ting(19), hoogleeraar in de regten, dien men ons had
aanbevolen, als de beste boekerij te bezitten. Hij is een
Gelderschman, en voor een Hollander ontving hij ons
zeer beleefd. Het is een man van In de veertig jaren.
Na een gewoon nieuwtjesgesprek, dergelijk ik met geleer-
den ongaarne houd, bragt hij ons, op mijn verlangen,
boven bij zijne boekerij. Deze is, wel is waar, niet zeer
talrijk, maar bevat vele goede boeken, niet alleen uit het
vak van regten, maar ook uit dat van geschiedenis, oud-
heid en bijzonder van letterknnde. Dat van de regten
was niet bijzonder groot. Bij onze Duitsche regtsgeleerde
hoogleeraars treft men meer aan, maar ook niets anders.
Men moet het in de Hollanders dan ook prijzen, dat zij
niet bloote leguleji zijn , maar, even als de oude Fransche
en gedeeltelijk ook de Italiaansche juristen, het Eomein-
sche regt uit de oudheden en bronnen zelve opzoeken,
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waardoor zij zich eene betere kennis verwerven, dan die 5

welke men in Duitschland alleen uit Lauterbach, Carp-
zovius en hnnne volgelingen put. Schulting had zijne
boekenkamer goed gesorteerd. Onder anderen beviel liet
mij zeer, dat hij in eene afzonderlijke kast de regtsbron-
nen (fontes juris) bij elkander gezet had; daar stonden
niet alleen de vele uitgaven van het jus Justineaneum,
zoo als de Pandectae Florentinae van Halaonder en andere
uitgaven, de Fragmenta vetera, als ook de Lïbri Basilikon,
Codex Theodosianus, Codex legum antiq. Lindenbrogii, Baluzii
capitularia, de nieuwe constituties en wetten van verschil-
lende landen en staten, maar ook de schrijvers over het
natuurregt, en zij, die' over de wijze der regtsstudie, de
geschiedenis van het regt en voorbereidende kundigheden
er van, geschreven hebben. Onder de letterkundige wer-
ken waren zeer vele, zoowel oude als nieuwe, van de
schoonste en kostbaarste uitgaven van Grieksclie en Latijn-
sche schrijvers, alsmede ook vele dergelijke van de kerk-
vaders. Handschriften zagen wij niet; evenwel toonde ons
prof. Schulting eene curiositeit, te weten, Cujacii Com-
mentarii in IX. prior. lib. cod. in duod., een geschenk van
den schrijver aan Scaliger den vader, die er ook iets had
in geschreven.

„ Toen wij naar huis wilden gaan, zagen wij voor een
huis een groot doek opgehangen, waarop twee groote
dieren geschilderd, die daarin, levend, voor een paar
stuivers te bezien waren. Wij gingen er in, om ze in
oogenschouw te nemen. Het waren twee dromedarissen
(dromedarii of buchdi, zoo als men ze in de Levant
noemt), waar men ze als kameelen op reis gebruikt. The-
venot, in zijne reizen, vermeldt ze, en heeft ze in koper
laten brengen. Zij gelijken geheel op de kameelen, uit-
gezonderd dat zij veel hooger en grooter van ligchaam
zijn, daarentegen een korte hals en twee bulten hebben,
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tusschen welke men zitten kan. Hunne kleur en haar is
gelijk dat der kameelen.

„ Den 19. gingen wij eerst in liet koffijhuis, hetwelk ik
niet, zoo als Monconys (20) , uit verveling , maar daarom
vermeld, omdat wij daar eene zekere, vrij wel uit papier
gesnedene, schilderij zagen, door eenen kok of pastei-
bakker te Harlingen, genaamd Roelof van Duiden, ge-
maakt, en dat alhier voor ƒ 33 verloot zoude worden.
Het stelde in miniatuur Joh. Willem (Friso), prins van
Oranje en Nassau, vrij wel gelijkend, in een harnas ge-
dost , voor; aan zijne voeten was een veldslag; aan beide
zijden het Friesche en Nassausche wapen, en rondom
allerlei sieraden. Onderaan waren de volgende woorden
zeer duidelijk en sierlijk uit papier gesneden:

Joh. Wiïh. Friso , prince
van Oranien en Nassau.

Dit verheelt die dappere vorst uit Nassaus bloet gesproten,
Der Friesen toevlucht, en de hoop der hondgenooten.
Vraegt gy na synen moed en groote krygsbedryven,
Treek maer na Bergen toe, dat sal het u beschryven.

R. v. Duiden. 1709.
Het is in eene zwarte lijst gevat, met een glas er voor.
Het was, zoo als wij zeiden, tamelijk wel gemaakt, en
ofschoon ik dergelijke papieren kunstarbeid voor vijf jaren,
zoowel te Amsterdam als te Rotterdam, veel fraaijer ge-
zien heb, zoo was dit stuk toch niet te verachten, en in
vergelijking veel goedkooper (*). De Mennoniete vrouw
van den maker sprak van groote presenten van groote
heeren voor haar mans arbeid.

„ Ook waren wij dien morgen eerst in het collegie of de
academie, welke, aan het einde der stad, over het oude

{*) De papierknipster te Rotterdam heette Eiisabeth Rijberg.
Zie Theil I I I , S. 266.
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slot ligt. Boven de deur staan eenige Latijnsche woorden
uit Jezaja X X X I , vs. 5 : Sic dicit Dominus: Quemadmo-
duni enz., liet einde; Anno Verbi incarnati CIDIDLXXXV.
Ofsclioon deze woorden hier minder gepast zijn, dan
een sierlijk opschrift, zoo verwondert liet mij toch, dat
Benthem, t. a. p., I I , C. 5, S. 502, ze niet vermeldt, daar
hij onder weinig merkwaardige vele geringe opschriften
aanvoert. Wat hij van liet gebouw der akademie, I ,
C. 2, S.' 45 , zegt, dat het aan dat van Groningen gelijk,
maar fraaijer i s , is waar; zoo ook wat hij van de over-
dekte gang meldt. Op de plaats hebben wij echter geene
lindeboomen gezien; zij zullen alzoo vermoedelijk voor een
jaar, in den kouden winter, doodgevroren en afgehouwen
zijn; wij vergaten echter, om er naar te vragen. Midden
in den hof is een buitengemeen wijde en groote put, die
echter, hoewel er een dak boven is, zeer onzuiver is., en,
zoo het schijnt, ook geene goede wel heeft, maar zijn
water door den grond, uit de grachten van het slot, ont-
vangt. Hij zal dan ook meer bij brand tegen liet vuur,
dan tot gebruik voor eten enz., dienstig zijn. Als men op
liet plein komt, ziet men een middelmatig groot en uiter-
lijk als innerlijk fraaijer gebouw, waarin de collegies ge-
houden worden. Vooreerst de senaatskamer. Het is eene
grootere en betere kamer, dan die te Groningen; ook
hingen er, hetgeen wij met genoegen zagen, de portretten
van 52 verstorven hoogleeraars in het rond, en op eenige
plaatsen dubbel onder elkander. Twee zijn in koper ge-
bragt, met een glas er voor. Men vindt zoowel de lang
als de kort geleden gestorven hoogleeraars, en daaronder
de voortreffelijkste menschen: want het is bekend, dat
deze universiteit het geluk heeft gehad, ten allen tijde de
uitsteekendste mannen, in bijna alle faculteiten, te be-
zitten. Nevens deze kamer zijn de drie auditoria, naast
elkander, echter zeer onaanzienlijk, en nog kleiner, dan
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die te Groningen. Dat van de geneeskunde is het aller-
kleinste. De promoties en plegtigheden geschieden in de
akademie-kerk, welke aan het collegie belend, of liever
een gedeelte daarvan is; aan de andere zijde woont de
pedel, die te gelijk een boekwinkel • heeft.

„ De kerk is een tamelijk groot en eenigzins smal gebouw,
waarin wij niets fraais, in tegenspraak met Benthem, I ,
C. 2 , S. 45, konden zien. De leerredenen worden er
nog, even zoo als deze verhaalt, en wel de Latijnsche
door den jongen van der Waeyen-, gelijk vroeger door
zijnen vader, gehouden. Het aardige opschrift, door
Benthem, t. a. p., S. 502, vermeld, staat niet zoo zeer
aan den muur, als wel boven liet gestoelte, en liet begint
onder aan den hoek van de kraak, waar het orgel is,
gaat langs of boven liet gestoelte of de banken aan den
anderen kant, over of langs den catheder (die tevens voor
kansel dient), voort, en verder aan den anderen wand
tot aan de deur. Van de grafschriften der hoogleeraars,
door Benthem, t. a. p., S. 503 , opgeteekend, is liet eerste,
van Henr. Antonides van der Linden (21), in de hoogte
geplaatst, liet sierlijkste, ofschoon zoowel de steen als het
beeldhouwwerk gering zijn. De andere zijn slechts blaauwe
op de aarde liggende steenen, waarvan zeer vele met
stoelen bedekt zijn, die men dus, hetgeen spijtig is, niet
kan lezen. De drie, door Benthem opgeteekend, liggen
geheel vooraan.

„ Boven de senaatkamer is de ontleedkamer, eene tame-
lijk groote, maar slechte, kamer, die geheel ledig is,
wanneer men de banken en de daarop staande twaalf
geraamten, en eene uitgespannen menscheiihuid, uit-
zondert.

„ Daarneven, en wel boven de drie collëgiekamers, is de
boekerij, die van de ontleedkamer slechts met een houten
hek is afgescheiden. Als men aan de andere zijde uit het
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venster naar beneden ziet, heeft men den hortus medicus
of akademietuin, gelijk men hem noemt, voor oogen.

„ Wij gingen daarin, en wel door een lief huis, waarin
de lioogleeraar in de kruidkunde, D. Petrus Latané (22),
woont. Boven de deur van het huis, voor aan de straat,
is een Latijnsch opschrift, zoo echter door den regen
uitgewischt, dat het niet meer te lezen is. Boven de
andere deur, maar in den tuin, staat het volgende:

Herba es, homo , fragres, sis vescus, sis medicina
Florehis dio lumine planta Dei.

J. Coccejus. 1650.
De tuin op zich zelven is niet zeer groot, maar zeer net
en welaangelegd. Vele gewassen zijn er in, maar louter
kleinigheden, omdat er geene oranjerie voorhanden is.
Prof. Latané neemt ze des winters in huis; nu werden zij
in glazen kasten gezet. De breede paden waren alle met
kif (schors, zoo als bij ons de leêrtouwers het heeten)
bestrooid. Toen ik den tuinman, een Duitscher uit Stutt-
gart, vroeg, waarom men dit er toe gebruikte, zeide hij
mij, dat liet om vele redenen daartoe geschikt was. Voor-
eerst kon de wind liet niet, zoo als liet zand, op de
bedden werpen; ten tweede gaf het in twee of drie jareu
voortreffelijke aarde; in de derde plaats liep men er veel
gemakkelijker op, dan op zand; en ten vierde zagen de
paden, door de rood-geele kleur, er goed uit. De beide
laatste zaken moesten wij inderdaad toestemmen. De
kleine paden in de bloemperken, of tusschen de bedden,
worden met zand bestrooid, omdat het daartoe dienstiger
is, en meer hitte geeft. Het bovengemelde kif is echter
niets anders, dan de fijngemaakte bast van eikenboomen,
nadat zij door de leêrtouwers tot liet bereiden van het
leder is gebezigd geworden, en die genoeg te verkrijgen
is. Ik vroeg den tuinman, of' liet in den zomer ook
stonk of stoof? Hij zeide van neen. In andere tuinen,
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alwaar het zand het wandelen moeijelijk maakt, ware
zulks alzoo ook wel te beproeven.

„ Des namiddags, omdat het Zaturdagavond was, en
niemand, wegens het poetsen in de huizen in Holland,
bezocht kon worden, gingen wij in eenige boekwinkels 5

waarin ik echter niet veel bijzonders vond.
„ Den 20. April was het de eerste Paaschdag, en daar-

enboven zeer winderig weder, zoodat wij niets zien of
uitvoeren konden. Wij dachten wel tusschen 5 en 6 uur
des namiddags eene Latijnsche preek te hooren, die de
jonge van der Waeyen (23) , gelijk wij boven vermeldden,
op het voorbeeld zijns vaders, des Zondags om dezen tijd
pleeg te houden; maar omdat het vacantie was, en de
meeste studenten vertrokken waren, gebeurde zulks niet.

„ Den 21., den tweeden Paaschdag, was het even slecht
weder. Des namiddags wandelden wij een weinig door
de stad, en vonden aan den hoek van het oude weeshuis
eenen gedenksteen , met dit opschrift :

An. 1668 , den 6. Jan. N. stijl, is Syn Hoogw. Furst.
Gn. Johan Mauritz, Furst tot Nassau, hier wonderbar-
lyck uxjt waters nood verlost (24).

De steen vertoont, hoe hij, met zijn gevolg, bijna in de
bij dit weeshuis vlietende gracht met zijn paard gevallen
zoude zijn, dewijl de brug brak, had hij zich niet aan de
ketting van de brug vastgehouden. Het water is wel niet
breed, maar gewoonlijk zeer diep. Dit gedenkteeken is
in eenen gewonen steen, van \ el in het vierkant, tame-
lijk wel gehouwen. Op den anderen hoek van dit wees-
huis staat dit opschrift:

Weesliuijs.
Waer in gherust is, in 't jare 1598, den 17. Septembris,
die Eerweerdige Wel Geleerde Gerhardm Agricola, in
syn leeven gewesene prior in die abdye Claracamp, die
veel goeds gedaen heeft den weeskinderen in dit weeshui/s.
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Wat deze Gerhardus Agricola eigentlijk voor een man
geweest is, is mij onbekend. Eudolf Agricola, van Gro-
ningen, over wien ook Benthem, t, a. p., I I , S. 187,
uitvoerig gehandeld heeft, is bekender.

„ Den 22. April, des morgens, bezochten wij den prae-
lector in de meetkunde Lauree (Willem Loré)(25). Deze
is een nog jong man, van in de 20 jaren, te Leeuwarden
als. weeskind opgevoed, en die, zonder de Latijnsche taal
in zijne jeugd geleerd te hebben, liet in de mathematische
wetenschappen zoo verre gebragt heeft, dat hij die met
grooten toeloop alhier onderwijst. Het is een klein, be-
leefd manneke, clat ons niet slechts eenen tamelijken
voorraad mathematische boeken, maar ook werktuigen
(meest uit de nalatenschap van Fullenius gekocht) , ver-
toonde. Wat de boeken betrof s zoo waren het gedeeltelijk
oude, het meest echter nieuwe Nederîandsche en JFransche
mathematische schrijvers. Echter had hij ook het een en
ander Latijnsch boek, welke taal hij nog altijd bezig is aan
te leeren. Instrumenten waren er vrij wat, maar meest
gewone, die men tot onderrigt en betoog noodig heeft,
zoo aîs allerlei kassen met cirkels, astrolabia, spliaerae
armillares, globen en dergelijke. De instrumenten waren
alle zeer net, maar van eene eenigzins oude uitvinding.
Het merkwaardigste daaronder was een kaartenpasser, om
afstanden op landkaarten te meten. Van deze bedienen
zich vooral de schippers , en zij zijn zeer gemakkelijk en
gerijfelijk, omdat men ze in een oogenblik van voren met
de vingers toedrukken, en van achteren met de hand
openmaken kan. Bij de globen had hij ook eene hemel-
kaart, in piano; deze bestond uit eene in koper gegra-
veerde plaat, zoodanig op bordpapier opgeplakt en te
zamen gevouwen, dat men die gemakkelijk op reis konde
medcnenien. Voor zijn gebruik waren echter daaraan
vastgehecht uitgesnedene, eïi op bordpapier afzonderlijk
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geplakte, cirkels, en wel zoo, dat men ze om kon draai-
jen, en daardoor hetgeen men verlangde, even als op
eene echte globe, vinden kon. Deze globen of kaarten
werden gemaakt door eenen leermeester in de wiskunst te
Amsterdam, genaamd van der Molen, onder dezen titel:
Önderwys in het gebruyk van hemels plijn, t' Amsterdam bij
Joh. Loots, in de nieuwe brugsteeg. Loré had nog ver-
schillende soorten van deze globen in piano. Ook toonde
hij ons eene bijzondere soort van vestingmodellen. Deze
waren van gebakken groen en bruin geglazuurde aarde.
De bolwerken en andere stukken worden eerst gevormd,
dan als ppttebakkers werk gebakken , daarna geglazuurd,
en dan weder in den oven gedaan. Men kon op deze
wijze zulke modellen van porcelein maken, die zeer net
zouden zijn..

„ Als wij ook, onder anderen , van de gezigtkunde, en
in het bijzonder van het glasblazen der kleine kogeltjes
of sphaeren voor de fijnste microscopen spraken, leerde
hij ons eene zeer gemakkelijke en aardige manier, om
vele honderden zulke kogeltjes in een uur, en zonder
moeite, te maken. Men neemt, namelijk, stukken fijn
glas, stoot die zeer klein, en strooit dit stof op eene
groote gloeijende kool; daarop vormen zich van zelf zeer
vele groote en kleine kogeltjes, waaronder men de beste
tot microscopen uitzoeken kan. Dit is veel gemakkelijker,
geschikter en vlugger, en even zoo goed, als wanneer
het door blazen aan de lamp geschiedt. Daarna kwamen
wij te spreken over de wijze, waarop horologiegîazen ge-
maakt worden, welke hij aldus beschrijft: Men maakt
zoo vele vormen als men, naar mate van de holheid der
glazen, wil; op ieder wordt een stuk fijn glas gelegd, en
daarop een ronde steen, die in de holte past; deze vor-
men worden in eenen oven gezet, en liet glas, door het
vuur gloeijend geworden, buigt zich van zelven regelmatig
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naar den vorm en de holte. De steen dient daartoe, om
het glas, door zijne zwaarte, des te beter en naauwkeuri-
ger in te drukken. Deze wijze was ons, wel is waar,
eenigermate, ten behoeve van de holle vergrootglazen en
brandspiegels, bekend, die op de zelfde wijze gemaakt
worden; wij wisten echter niet, dat men op de zelfde
wijze de horologieglazen vervaardigde.

„ Des namiddags gingen wij eerst bij prof. Campegius
Vitringa (26). Wij verwonderden ons over des mans el-
lendia1 en slecht gezift, maar nog meer over zijne doof-
heid, zoodat hij bijna niet hooren kon. Hij noodigde ons,
om plaats te nemen, en haalde te gelijker tijd uit zijnen
slaaprok eenen blikken hoorn, met zwart Ieder overtrok-
ken , te voorschijn. Dezen hoorn hield hij voor liet regter
oor, en boog zich naar ons , opdat ik hem van zeer nabij
daarin beroepen zoude. Ofschoon ik nog al tamelijk hard
sprak, verstond hij mij toch niet, in zulk eene mate had
de goede man het gehoor verloren. Ik moest alzoo zoo
hard spreken , als ik kon, en men kan zich alzoo ligtelijk
voorsieL'eii, wat voor eene conversatie dit gaf. Hij vroeg
ons naar hel een en ander van de Duitsche universiteiten,
en wij vernamen liet een en ander van Ludolph Kuste-
rus (27) van hem. Onder anderen, dat deze door den
koning van Pruissen tot hoogleeraar aan liet gymnasium
te Berlijn (vermoedelijk voor Langen, naar Halle ver-
trokken) beroepen was , hetgeen hij echter niet aannemen
wilde, en dat hij zich in Holland ophield. Wij hielden
ons echter niet veel langer dan een half uur bij den heer
Vitringa op : want wij waren elkander tot last. Hij gaf
ons ook, en wel op eene eenigzins onbeleefde manier, te
kennen, dat hij niet gaarne had, dat men hem bezocht;
onder anderen zeide hij, dat wij op eenen verkeerden tijd,
namelijk in de vacantie, hier gekomen waren , en voegde
er bij, ,, mallem ego professores publice docentes aucüre,
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quam privatim compellere (ik zou liever de hoogleeraars
publiek hooren onderwijzen, dan privaat gaan spreken)."
Gaarne had ik hem willen antwoorden, dat het ook beter
ware, wanneer liet met alle hoogleeraars zoo gesteld ware
als met hem, en dat wij, als wij geweten hadden, in
welken toestand hij verkeerde, wij ons om hem geene
moeite zouden veroorzaakt liebben. Anders ben ik van
meening, dat men uit een afzonderlijk gesprek met iemand
meer voordeel trekt, en hem inzonderheid beter leert
kennen, dan dat men hem een uur lang datgene, wat hij
overdacht heeft, in een collegie hoort voordragen; even-
wel veracht ik dit ook niet.

„ Vermits wij dien namiddag nog veel tijd over hadden,
zoo gingen wij naar den jongeren hoogleeraar Zacharias
Huber (28). Hij woont in een der liefste en schoonste
huizen van Franeker. Hij ontving ons zeer beleefd ; maar
sprak echter over niets, dan over onverschillige zaken en
nieuwstijdingen. Toen ik hem verzocht, ons zijne boekerij
te laten zien, welke Benthem , t. a. p., I , S. 46, onder
anderen zeer roemt, maakte hij eene echt Hollandsche
verontschuldiging, te weten, dat zij in confusie was: want
men was van daas begonnen schoon te maken. Wij
moesten ons alzoo vergenoegen met hem gesproken te
hebben, hetgeen mij aangenaam was: want door zijne
geschriften heeft hij getoond, een waardige en regtscha-
pene zoon van den niet te vergelijken en geleerden Ulrich
Huber te zijn, die voor eenigen tijd gestorven is, en van
wien Benthem, t. a. p., I I , 309, eene en andere bijzon-
derheden vermeldt.

„ Den 23. April, des morgens, bezochten wij den heer
Johannes Lemonon (29). Deze is hier Waalsch predikant
en professor in de Fransclie taal. Hij is zeer jong uit
Frankrijk eerst in Breslau gekomen, waar hij door eenen
Hervormden predikant opgevoed en onderwezen is. Daar-
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na heeft hij zich eenen tijd lang in Polen en Hamburg
opgehouden. Vervolgens is hij onderwijzer bij den prins,
den tegenwoordigen stadhouder, geweest. Eindelijk heeft
hij hier de bovenvermelde betrekkingen bekomen, en is met
eene dochter van wijlen prof. Schelkens gehuwd. Prof'.
Lemonon heeft alzoo, gelijk hij ons zelf verhaalde, zoo
tamelijk de wereld bekeken; hij verstaat dan ook zeer
vele talen, Hij spreekt zoo goed Duitsch, als ik zelden
van een Franschman gehoord heb; even zoo Nederduitsch,
en wat Poolsch; als theoloog verstaat hij Hebreeuwsch en
Grieksch, en kent de Engelsche, Italiaansclie en Spaan-
sche talen, Fransch is zijne moedertaal. En in al deze
talen heeft hij ook eenen tamelijken voorraad boeken,
bijzonder Engelsche, en wel van deze zoo veel, als ik
nog bij geenen vreemdeling gezien heb. Zijne boeken
staan in twee tamelijk groote kamers: in de grootste zijn
de godgeleerden, schrijvers over de kerkelijke geschiede-
nis , en wat tot de geschiedenis der letterkunde behoort,
benevens een buitengewoon groot aantal woordenboeken,
die hij met groote vlijt verzameld heeft. In de andere
kamer zijn de boeken uit de overige vakken van weten-
schap. Er waren zeker wel over de 4000 deelen, waar-
onder gewis vele goede werken; maar, met uitzondering
van de geschiedkundige werken, is het aantal daarvan,
zoo als gewoonlijk overal, zeer gering. M. Lemonon is,
zoo als hij zelf verhaalde, zeer attent en gelukkig op
boekverkoopingen, terwijl in Holland veel geschikte ge-
legenheid is , om veel goeds goedkoop te hebben. Hij is
een tamelijk kenner van boeken, en als Franschman weet
hij ze zeer beleefd en aardig aan te wijzen, alhoewel hij
al te veel kleinigheden te voorschijn bragt, en, over het
algemeen, alles te zeer verhief. Dit heb ik echter liever,
dan dat de menschen als stokken blijven staan, en in het
geheel niets vertoonen of praten willen.
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„ Onder de boeken bemerkte ik do volgende: Eene
zeer zonderlinge uitgave van Terentius, op het einde
waarvan deze woorden zijn te lezen: „ Impressum in
imperiali ac libera urbe Argentina per Joannem Grünin-
ger, ad illam formam ut intuenti jucundior atque intellectu
facilior esset per Joh. Curtium ex Eberspach redactum,
a". a nativitate Domini 1499, tertio Idus Februarii."
Boven den tekst stond niet alleen eene korte verklaring,
bij wijze van omschrijving, maar wijdloopige aanteekenin-
gen vulden de randen. Bovendien waren bij alle toonee-
len de handelende personen in lioutsneêplaten, met hunne
namen er bij, afgebeeld. Ook bezat prof. Lemonon een
Virgilius, door Sebast. Brandt, 1502, in folio, uitgegeven,
met zeer vele lioutsneêplaten. Alsmede eene schoone uit-
gave van het groote Grieksche Etymologicon, bij Aldus,
1499, folio. Bovendien zag ik een zeer zeldzaam boek,
te weten: Augustini Steuchi Eugubuni De perenni philo-
sophia Ubri X, Basiliae , per JNïcol. Bryling, 1542, 4to,
p. 723. En eindelijk een voortreffelijk werk: Harmonia
phrasium verbi facio, e praestantissimis Latinae Ungiiae aucto-
ribus collecta, opera et labore Steph. Ubeli Schoningk, Era-
neckerae, ap. Uit. Domin. Balck, 1611, 8vo, p. 234.
Wie kan zich voorstellen, dat iemand in staat zoude
kunnen zijn, zulk een dik deel over het verbum facio te
kunnen schrijven?

„ Toen wij eenige penningkundige schrijvers zagen,
vernamen wij van den heer Lemonon, dat hij nog de
penningen van zijnen schoonvader, den lieer Schelkens,
bezat. Toen hij ze ons vertoonde, zag ik, dat het berigt,
dat men mij gegeven had, valsch was, en wel dubbel,
want zij waren met de boeken niet verkocht, en het aan-
tal was niet zoo klein. Er was toch, zoo wel van koper
als zilver, een tamelijke voorraad, waaronder veel goeds,
zoo als men uit het aanhangsel op den catalogus VSE
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wijlen den heer Schelkens zien kan. Maar omdat zij door
elkander, en door de dienstmeiden, tot ergernis van den
heer Lemonon, schoongemaakt waren, zoo konden wij er
niets bijzonders uit vinden, De heer Lemonon zal zich
een penningkabinet laten maken. Nu lagen de kleine
loketten, en deels ook papieren doosjes , in de schuifladen
van een, hiertoe niet ingerigt, kabinet, zoodat, toen rnen
dit verzet had, alles door elkander viel. De koperen
waren zeer fraai, en meest zeer wel bewaard, Lemonon
scheen er weinig kennis van te hebben, en had ze, omdat
zij geen geld genoeg op de verkooping konden opbrengen,
zelf gehouden, maar scheen ze wel weder te zullen ver-
koopen. Men zeide ons ook, dat Mj in boeken handelde.
Tegenover ons echter hield de man, om zijne bloedver-
wanten in Frankfort, zich zeer hoog, en wilde hiervan
niets laten merken, terwijl ik gehoopt had het een en
ander van hem te koopen.

„ Des namiddags gingen wij bij den hoogleeraar Jac.
Rhenferd (30), thans (1710) rector magnificus. Vermits
echter daarmede alhier, bijzonder in de vacantie, niet zoo
veel te doen is, zoo liet bij ons niet alleen tot zich toe,
maar wij moesten meer dan drie uren bij hem blijven.
Van al de Hollandsche professoren, het zij te Groningen
of hier, toonde hij de grootste hoffelijkheid, en in zijn
gesprek de grootste geleerdheid. De vorm van zijn gelaat
is goed, maar zijn uiterlijk, bijzonder zijn haar, zeer
leelijk. Maar daar moet men niet op zien. Rhenferd,
hetgeen mij verwonderde, is een Duitscher, te Mühlheim,
tegenover Keulen, geboren, iets, dat Benthem, t. a. p.,
S. 321, niet heeft opgeteekend. Hij spreekt nog zeer
goed Duitsch, alhoewel hij reeds in zijn negende jaar in
Holland is gekomen.

„ Toen prof. Rhenferd vroeg, van waar wij eigentlijk
kwamen, en ik hem zulks kort verhaalde, bragt ik ons
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gesprek terstond op de bibliotheek te Wolfenbuttel, en
den Codex Nov. Test. Charactere Eslrangelo scriptum, waar-
van wij vroeger iets vermeldden (*). Ik deed het daarom,
om bij hem althans liet specimen er van te zien, daar
wij, helaas! den codex zelven niet onder de oogen hadden
kunnen krijgen. Prof. Iihenferd was zoo goed en ver-
haalde ons, dat de heer Fabricïus, prof. te Helmstad,
eerst iets voor hem had laten afschrijven, waaruit hij
echter niet wijs had kunnen worden, omdat liet niet
naauwkeurig genoeg gedaan was. Deswege had de lieer
Fabricius, op zijn verzoek, hem het begin van Lucas
gezonden. Het bestond uit twee bladen, op liet eene liet
begin van Lucas zelven, op liet andere het alphabet door
Kircher vervaardigd; beide had lihenferd in Holland laten
afdrukken. Dit verhaalde bij ons niet alleen, maar toonde
en vereerde ons ook een exemplaar er van, zoo ook de
andere inscriptie met Grieksche en Palmyrasche letters,
welke Bianchini liem had toegezonden. De goede heer
Rhenferd konde ons zijne vreugde niet genoeg betuigen,
die hij gevoelde, dat hij door deze twee kostbare stukken
in zijne meening bevestigd was geworden, en daaruit be-
wijzen konde, hoe hij ex ingenio het Palmyrasche alphabet
het eerst gevonden had. Hij zeide ons, dat hij nu een
werk over de oostersche talen onder handen had, waarin
hij het zelfde, als Mabillon van de Latijnsche en Mont-
faucon van de Grieksche letters gedaan heeft, zoowel de
verscheidenheid der karakters van de oostersche talen
wilde aantoonen, alsmede hoe zij, overeenkomstig hunnen
ouderdom, ontcijferd moeten worden. Hij zou bewijzen,

(*) Th. I, S. 376, waaruit blijkt, dat het de vier evangeliën
waren, in de Syrische taal, met een bijzonder letterteeken ge-
schreven, waarbij een brief van den pater Athanasius Kircher,
a». 1666, aan den hertog August, wien hij dezen codex vereerde.

VI. 24
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dat de letters van alle Oostersche talen, Hebreeuwsch,
Clialdeeuwsch, Palmyrasch, alle de zelfde waren, en
slechts een weinig in trekken of' halen (ductibus) verschil-
lende ; dat zulks uit alle oude codices en gedenkteekenen
te bewijzen ware; ja , dat de oude Joden door elkander
(promiscue) in hun loopend schrift, de letters van al de
talen gebruikt hadden, iets, dat hij ons in verscheidene
oude Hebreeuwsciie codices inderdaad toonde, vermits hij
ons litteras Estrangelas en Pahnyrenas toonde, die geheel
gelijk aan de daarnevens gelegde, zoo even vermelde,
specimina waren. Ofschoon ik, helaas ! nog niets van de
Oostersche talen versta, zoo heb ik hem echter met ge-
noegen aangehoord, en gezien, wat hij ons aanwees. Hij
verzekerde ons, dat deze vermenging en dit afwisselend
gebruik der letters oorzaak was, dat de Hebreeuwsche
bijbel op vele plaatsen , zoo wel door Joden als Christe-
nen , niet verstaan werd; j a , dat in de Grieksche over-
zetting der zoogenaamde 70 (iets, door Ehenferd niet
aangenomen) zeer groote fouten gekomen waren, daar
zij, uit onkunde der letters, de woorden verkeerd gelezen
hadden. J a , daaruit zoude de dwaze beschuldiging ont-
staan zijn, dat de Joden hier en daar den tekst bedorven
hadden. Dit alles waren zeker belangrijke opmerkingen
en ontdekkingen.

„ Daarna kwamen wij van Cornelius van Beughem (31)
te spreken, wien prof. Ehenferd, wegens zijns groote
letter- en boekenkennis, roemde, niet alleen op grond
zijner geschriften, die bekend zijn, maar ook uit nadere
kennis, die hij met hem gemaakt had. Hij verzekerde,
dat hij eenen buitengemeen grooten voorraad van boeken,
tot dat vak behoorende, bij hem gevonden had, en toonde
ons ook eenen catalogus in handschrift, in folio, een
goede duim dik, die hij van den heer van Beughem,
blijkens eene eigenhandige aanteekening daarin, bekomen
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had. De titel was: Biblioiheca Âtrebatensis sub episcopo
Ant. Perenotto. Er waren vele goede boeken in, voor zoo
verre ik zulks in een vlugtig doorbladeren kon opmerken.

„ Den 24. April, des morgens, zagen wij de Akade-
misclie boekerij. Deze staat in eene groote zaal, bo-
ven de auditoria, en in liet collegiehuis. Zij is veel
fraaijer en beter, dan die te Groningen, ook wat de
boeken betreft, behalve dat in Groningen meer en betere
codices manuscript! voorhanden zijn. De catalogus van
deze boekerij wordt thans gedrukt. Men heeft, wel is
waar, vroeger, in 1656, er een in folio (in mijn bezit),
en later een in quarto gedrukt, maar daar geene afdruk-
ken meer voorhanden zijn, en de boekerij zeer vermeer-
derd i s , heeft men nu eenen nieuwen gemaakt. De
bibliothecaris, de lieer Colerus (32), is een nog jong,
maar een zeer lief, en voor een Hollander zeer beleefd
man; liet is dan ook eigentlîjk geen Hollander, maar een
Anholter. Hij heeft eene vrij goede boekenkennis, en
maakt er zich een genoegen van, ze te laten zien.

„ Het eerste, wat wij zagen, was een middelmatig
repositorium (boekenkast), waarin allerlei uitgaven van
bijbels, eenige kerkvaders en de Concilia generalia Lab ei
waren. Hierbij stonden twee manuscripten, beide van
geen groot belang. Het eene was een papieren handschrift
in folio, een hand dik; op liet voorste blad stond: Vila
Christi, per Ludolfum Saæonicum, sacri ordinis Carthus. eæ-
cerpta. Claniit sub Ludovico imp. IV, 1330. Parisüs,
apud Chevallonium, 1534. De bibliothecaris meende, dat
het in dien tijd geschreven was; maar men kon wel zien,
dat het eene andere vreemde hand geweest was, die later
daarin aangeteekend had, wanneer en waar dit boek ge-
drukt geworden is. Ik heb de eerste druk er van, die
veel ouder is, en het is niet te gelooven, dat men dit
werk j zoo langen tijd nadat het ettelijke malen gedrukt
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geweest is , nog zoude afgeschreven hebben. In den aan-
vang van de uitvinding der boekdrukkerij deed men zulks
nog wel met enkele boeken, omdat men, wegens de
slechte letters, die men toen nog had, en ook om de
kostbaarheid, zoo veel exemplaren niet op eens kon druk-
ken. Het andere manuscript was wat beter. Het was
een perkamenten codex, in folio, van liet nieuwe testa-
ment , volgens de versio vulgata, zeer fraai geschreven.
Op het einde vond ik dit: Finitum est volumen isiud in
domo clericorum in Zivollis. Anno D". M° CCCC" LU,
pridie Âprilis. Benedictus Dominus.

„ Aan de andere zijde der deur van de anatomie ston-
den vooreerst de godgeleerde, dan de regtsgeleerde,
daarna de geneeskundige, wijsgeerige boeken en die van
gemengden inhoud. Van de drie eerste, de hoogere
faculteiten , zoo als men ze wel eens noemt, is bijna een
gelijk aantal voorhanden; van de wijsbegeerte weinig;
boeken van gemengden inhoud nog minder; van geschied-
kundige werken, als ik liet Corpus lústor. Byzant. en nog
eenige weinige uitzonder, bijna geheel niets. Onder de
regtsgeleerde boeken waren de Pandeetae Florentinae, onder
de geneeskundige Galenus, alleen in het Griekscli, bij
Aldus, in folio, V deelen, zonder drukjaar, maar, zoo
als men in het voorop gestelde privilegie van Clemens

. den VIL zien kan, van het jaar 1525. Deze druk was
tweemaal voorhanden, eens echter zeer fraai, en met vele
kantteekeningen van eene onbekende hand. Ook is onder
de geneeskundige boeken een, maar gering, handschrift.
Het is een papieren codex in folio, Joannis de Cucurrigio
Mediolanensis Praxis medica. Bij de wijsgeerige boeken
waren twee betere en schoonere codices, liet eene in
folio, op perkament, een goede duim dik: Euclidis Georne-
triae libri XIV. Idem De visu. Idem De speculis. Allen in
het Latijn, en met vele figuren op den kant; daarom, en
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omdat het tamelijk zindelijk is , schat ik het hoog, alhoe-
wel liet niet zeer oud schijnt te zijn. Het andere is een
perkamenten codex in groot 4to, twee vingers dik:
Vitruvii De architectura libri decem, ook fraai. Onder
de letterkundige en gemengde werken zagen wij de volgen-
de handschriften: Twee van Justinus, het eene op perka-
ment , in 4to, een duim dik, tamelijk oud en fraai, maar
met tweederlei hand geschreven. Het andere op papier
geschreven, in groot 4to, en op verre na zoo oud en
schoon niet. Ook was voorhanden een Terentius, in hand-
schrift op papier, in 4to, aan liet einde staat: Eæplicit
liber Terentii script, in civitate Taurini. A°. MCCCCL1II,
dr, mense April. Aan den anderen kant stond ook nog
een fraai perkamenten handschrift in 4to, van eene hand
dik. Het was een Aulus Gellius, die, blijkbaar uit de
naamteekening op het eerste blad, voorheen aan Tornesius
behoord had. Onderaan stond: Moberti Koenigsmanni
Genevae empius 1628. Aan dezen Königsmann hebben de
meeste codices behoord. De codex van Gellius was zeer
fraai, en ook tamelijk oud. De bibliothecaris zeide, dat
twee der beste codices van de boekerij uitgeleend waren:
de eene, een Iloratius, had de heer Hemsterhuis, te Am-
sterdam, geleend, en de andere, een Florus, had prof.
Coetier alhier in gebruik.

„ Nu moet ik nog van de versiersels der boekerij gewa-
gen , en wel eerst van de inscriptie, welke den bezoeker
bij het intreden terstond boven de andere deur (namelijk
die van de ontîeedkamer) in het oog valt. Zoo wel deze,
als ook de andere hier volgende, heeft Benthem niet
opgeteekend, alhoewel hij, t. a. p., S. 502 en 534, zeer
vele van weinig nut zijnde op~ en grafschriften opgetee-
kend heeft. Het opschrift, met gouden letters op een
zwart bord geplaatst, luidt aldus:
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Deo opt. max.
aeternae memoriae

Bibliothecae
IÜMstriss. Academiae Frisiorwm

in majiis ornamentum et
incrementum novam liane f adem,

arte et pretio insignem
praedaro ac posteris imitando

eæemplo dederunt
lllustriwn et Praepot. Frisiae Ord. Deputatorum

Delegati
Dominions Carolus ab Unia (34), Petrus Petri Oldaeus (35),

satrapa Tyctierksteradelanus, eæconsul Harlinganus,
rectore magnijico

Philippo Matthaeo senióre
anno MDCLXIXIUL

Meer benedenwaarts stond dit:
Donarium

Celsissimi Principis
Nassoviae Henriet Oasimiri,

Frisiae etc. gubernaioris hereditarii,
guo Bibliothecam publicam benigne

auæit, munifice locopletavit
Nicolaus Blancardus, p. t. rector m. et senatus

academicus
D. N. M. Q. E. heic deposuerunt

ae. C. MDCLJX1X.
Vlak daaronder, boven de deur, staan de boeken, door
den Nassausclien vorst ten geschenke gegeven. Het is de
groote verzameling der coiicilia (kerkvergaderingen), in
XXXVII deelen, zeer goed in ribben banden ingebonden.
Boven de andere deur is een ander legaat, en daarboven
het volgende opschrift:
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Memoriae
nobilissimi, gravissimi,

arnplissimi viri, Joannis
Honig, eguitis aurati, senatoris

Medioburgensis,
quod eæimia liberalitale publicam liane almae

Academiae nostrae Bibliotliecam ornaverit legatis
XX pictis imaginibus claris,

exvniiorum et eruditissimorum virorum, adjectâ
sexcentorum jlorenorum summa,

amplissimus Academiae Senatus legato a nobilis-
simis haeredibus promte repraesentato ,

supremum testatoris judicium secutus tabidas
publicari, emtisque voluminibus

forulos hosce impleri
jussit L. M.

Vlak onder dit opschrift staan de boeken, voor de ƒ 600
gekocht. Het zijn verscheidene schoone nieuwe werken.
De portretten hangen rondom de boeken. Zij zijn niet
allen even goed geschilderd. Het zijn de volgende :
1. Jean Diodati. 2. Bernhardinus Telesius. 3. Frede-
ricus Zuchardis. A„ 65. 4 Petrus de Padua. 5. Guas-
ton du Fois. 6. Dionysius Gothofredus. 7. Jacobus
Gotliotredus. 8. August. Niphus, philosoph. 9. Paulus
•Jovius, episc. Mucer. 10. Vido Calvalcantes. 11. Fran-
ciscus Petrarcha. 12. Joan Picus Mirandula. 13. Thomas
d'Aquino. 14 Americus Vespucius. 15- Leonhardus
Vicinus. 16. Nerius Capponus. 17. îficolaus Aciaiplus.
18. P. Ber. Eea. Voor de deur hangen, op den gang :
19. magnus Canis (sic) Scaliger (35), en 20. name-
loos. Uit den 18den naam kon ik niet wijs worden.
Deze is er slecht op geschreven, en het portret
hangt in eenen hoek, zoodat men het niet goed zien
kan. Waarom liet laatste geenen naam draagt, weet
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ik niet, en even min hoe die schilderijen bijeen gebragt
zijn.

„ Maar om weder op de boekerij terag te komen, zoo
is er , bijzonder aan de eene zijde, nog ruimte genoeg,
om nog meer boeken te plaatsen. De bibliothecaris ver-
zekerde ons, dat de staten van Friesland de geheele
boekerij van Oiselius (36) wilden koopen, en er nog maar

ƒ 1000 verschil over den koopprijs tussclien hen en de
erven was. Ik vind het overigens zeer goed, dat zij den
regel van Naudaeus (37) in acht nemen, en slechts hoofd-
werken koopen. Er zijn dan ook meest folianten, en
bijna geeno andere boeken, voorhanden. Groote werken,
die iedereen niet koopen kan, moet men zich aanschaffen;
de kleine kan ieder voor zich zelven verzamelen.

„ Des namiddags bezochten wij den hoogleeraar D.
Nicol. Gürtlerus (38). Deze is een goede eerlijke Zwitser,
zonder iets uiterlijk voorkomen, en die het Hollandsen en
Zwitsersch dialect regt aardig dooreen mengt. Plij is een
man van in de 50 jaren, en is voor drie jaar hier ge-
komen. Hij heeft eene wel is waar niet groote, maar
toch goede, boekerij, en ik heb hier in Franeker nergens
zoo vele geschiedkundige boeken aangetroffen; zijne His-
torici Templariorum (geschiedenis der Tempelridders), Amst.
1691, 8vo, 2de vermeerderde druk ald. 1703, 8vo, bewijst
dan ook, dat hij een liefhebber van de beoefening der
geschiedenis is. Onder anderen vond ik bij hem een deel
in 4to, vol van allerlei zeer oude traktaatjes, midden
tusschen welke het volgende was: Ein erdacht falsch
History etlicher Prediger-Munch, wie sye mit ein Bruder
verhandlet haben / darzu von allern Handel irer Gefenghnisz,
vergichten und verbrennen zu Bern geschehen, under den
Jaren nach Clirist. Geburi tausent, funfhundert, siben, acht
und nein. Auch mit vil schonen Figuren gesierd und wol
erleutert, in 4to, van 74 bladzijden. Het begin van den
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titel moet men zoo verstaan, dat men zich niet verbeelde,
als of daarin gezegd wordt, dat de historie, daarin ver-
teld , opgedacht of verzonnen zij; neen, de titel geeft te
kennen: Opgedachte en verzonnen schelmerijen en histories,
die eenige Predikmonnikkcn eenigen hunner broeders en het
volk wijs wilden maken. Het voorval zelf is bekend, en
door Burnet (39), in zijne reisbeschrijving, met groote
vlijt en zeer omstandig verhaald; ook meent hij, dat er
niets van in druk is , terwijl toch dit een omstandig ver-
slas is, van hetgeen zij van dag tot dag verrist hebben, en
hoe het met hen, tot dat de welverdiende straf volgde,
gegaan is, waarbij vele houtsneêplaten zijn. Ik zag ook
bij prof. Gürtler de Biblia vulgata, op welks einde ik dit
vond: Per manum JReinhardi de Argentina ac Nicolaum Phi-
lippi de BensJieyni socios sub anno Domini MCCCÜLXXXII.
Ik heb dit niet alleen om den ouderdom, maar ook om-
dat deze beide boekdrukkers mij geheel onbekend zijn,
opgeteekend.

„ Daar het pas vier uur was, zoo bezagen wij daarna
nog de stads kerk. Dit is een zeer groot, breed, licht
en fraai gebouw, hetwelk echter geen gewelf heeft, zoo-
dat men het geheele dakwerk van binnen zien kan; dit
staat zeer leelijk. Daarentegen vertoonen zich de zuilen
aan beide kanten zeer goed. Er zijn 30, en zij staan,
alhoewel digt op, tevens zeer geregeld over elkander. In '
de muren, maar het meest echter op den grond, vindt
men eene groote menigte grafschriften. Ik heb zelden
meer in eene kerk gezien. Zij zijn echter allen eenvoudig,
en die op den grond zijn allen in blaauwe Zweedsche
steen gehouwen. 28 heeft Benthem zich de moeite ge-
geven af te schrijven. Zij zijn in zijn Ilolländische Kirchen-
und Schulenstaat, Theil I I , S. 507—533, te vinden. De
voornaamste zijn van Petrus Tiara, Sibrand Lubbertus,
Adrianus Metius, Sixtus Arierius, Joannes Macrovius,
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Menelans Winsemius, Henr. Bhala, Arnoldus Werhel,
Bernh. Schotanus, Bernli. Fullenius, Joan Bogerman, Jo.
Jac, Wissenbach, Jo. Cloppenburg, D. Nicol. Arnoldi,
Guiliehnus Cup en Joannes Fungerus. Daarna wilden wij
het opschrift zien, dat Benthem , t. a. p., S. 533, zegt,
dat op . de Franeker markt is. Wij zouden liet vroeger
gevonden hebben, wanneer hij er bijgevoegd had, dat het
boven de deur van het stadshuis staat. Eindelijk gingen
wij nog in den boekwinkel van Horreus, bij wien ik onder
anderen zag, dat men Tenzels Monatliche Unterredungen in
liet Hollandsen begonnen was over te zetten, onder den
titel van Kort begrijp en 't voornaemste margh van .allerlei)
onlangs uytgekomene boehen etc, uytgepickt en vertaeldt uyt
de maendelijke gespraeken door Tenzelius enz., met bijvoeging
veler andere nieuwe werken door S. de Vries. Utrecht 1703,
8vo.

„ Eindelijk gingen wij des avonds nog om de stad, langs
den wal (het bolwerk) , als men het althans een wal kan
noemen, wat geen e borstwering heeft, en slechts een op-
geworpen smalle weg, met linden beplant, is; waarvan
ook Marperger, t. a. p., Ö. 112, gewaagt, üondom de
stad, beneden liet bolwerk, loopt eene niet zeer breede
gracht. Aan alle poorten staan drie zeer fraaije stukken,
welke de stad, zoo als er op staat, heeft laten gieten.
Het viel ons op, dat bij allen om het zundgat eenen
dunnen koperen ring gelegd was, vermoedelijk opdat kin-
deren en straatjongens (als er niemand bij is) ze niet
zouden kunnen beschadigen. Wij zagen ook het Sjaerdema
slot, door Marperger een sterk kasteel genoemd. Benthem
merkt echter te regt op, dat liet, buiten eene gracht,
geen verdedigingsmiddel heeft. Het is zeer oud, en bijna
geheel vervallen , vooral het dakwerk; er woont dan ook
niemand meer op, terwijl vroeger Blancardus, en voor

een Saksisch heerschap zich daarop onthield. Wie!„UIS
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dit geweest is, kan ik niet zeggen, te meer daar wij ver-
geten hebben het wapen boven de Leeuwarder poort,
waarop Benthem zich beroept, te zien.

„ Den 25. bezochten wij, des morgens, den heer Willem
Coetier (40). Men spreekt dezen naam niet op zijn Fransen,
maar op zijn Hollandsen, Kutier, uit; ook is hij geen
Franschman, maar een Arnhemmer van geboorte. Hij is
hier hoogleeraar in de welsprekendheid en geschiedenis,
en de hupschte man, dien men in Holland vinden kan.
Hij ontving ons zeer beleefd, en toonde ons zijne munten.
Ofschoon hij ze in geen penningkas, maar slechts in
zakjes heeft, en er ook niet veel waren, zoo zijn het toch
meest uitgezochte, en deels ook door de goede wijze,
waarop prof. Coetier ze weet te vertoonen, ziet men ze
met groot genoegen. Er waren vooreerst 4 gouden mun-
ten , de voornaamste een Vespasianus; op de keerzijde
eene vrouw met eenen steen, en het omsehrïft Aeternitas
(eeuwigheid). Eene Faustina, met gelijke keerzijde. De
derde een Trajanus, en de vierde eene kleine Grothische
munt. In zilver toonde ons prof. Coetier bijna 200 stuks,
waaronder, als de beste en merkwaardigste, en, volgens
Coetiers verzekering, ook nog onbekende, eene Siciliaan-
sche munt van de eerste grootte, waarop een hoofd, en
op de keerzijde Eû wji'ou. Deze Eumenes is vermoedelijk
een priester geweest, dien de Sicilianen, even als de
Aegyptenaren en andere volken, op hunne munten af-
gebeeld hebben. Verder was er nog eene munt van de
eerste grootte van eenen keizer, als ik mij wel herinner,
van Trajanus,, die echter ontwijfelbaar een afgietsel van
eene koperen munt is; liet uiterlijk toonde liet niet alleen
aan, maar ook de woorden Ex SC', (senatus ronsulto, vol-
gens raadsbesluit), hetwelk men op zilveren munten nooit
vindt. Behalve dat waren er vele zeer fraaije consulaire
en familiemunten voorhanden, bij voorbeeld, een voor-
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treffehjke L. Cassius, Scipio Africamis, Fabius Max. en
dergelijke. Van de keizers waren er ook eenige goede
en zeldzame onder. Ook was bij deze zilveren munten
eene kleine zilveren fibula (gesp of ring), Zij was zeer
fraai en welbewaard. De beide slangenkopjes zijn er zeer
lief aan. Men zoude deswege PJiodius, De re fîbulari
veterwm dienen na te slaan, om te weten, of hij zulke
heeft, en waartoe die zeer kleine fibulae gebruikt werden.
Prof. Coetier heeft ongeveer 300 koperen munten, waar-
van de helft bijna van de eerste grootte, en de meesten
zeer welbewaard zijn. Daaronder was een Otto, die er
zeer slecht uitzag, en zeer kennelijk valsch. Overigens
waren er onder de groote koperen zeer sclioone, zoo als
eene Ottacilia Severa, eene Julia Mammaea, een Galba,
waarop eene adlocuiio (aanspraak tot het volk of leger).
Ook was er eene kleine gouden munt, doch van binnen
van koper, slecht bewaard, maar vermoedelijk van een
der Antonijnen. Prof. Coetier verhaalde ons, dat hij
voorheen veel meer en scliooner munten gehad had, die
hem echter voor eenige jaren ontstolen waren. Van zijne
jeugd af had hij groote lust tot deze studie gehad, het-
geen daarvan kwam, dat, toen hij te Nijmegen op school
ging, een overgroot aantal munten, vooral bij liet arbeiden
aan de versterking eii de wallen, waren gevonden ge-
worden. Na dien tijd had hij naauwe kennis met den
lieer Smetius gehad, wiens kabinet, nu voor/20,000 aan
den keurvorst van den Pfalz verkocht, hij wel twintigmaal
gezien had. Hij verhaalde, dat Smetius geen zeer groote
keiuier van munten geweest was. Zoo had Patin hem
eene zilveren munt van Pescennius Niger voor honderd
denariën of muntjes van de kleinste soort afgetroggeld,
terwijl zij veel meer waard was, en Smetius, hetgeen
wonderlijk is, deze ook slechts eens gehad had, en daar-
om ze zoo niet had moeten weggeven. Toen prof.
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Coetier het overige gedeelte van Smetius kabinet van
oudheden te regt prees, verhaalde hij, wat îiem voor
eenige jaren te Amsterdam, door eenen Jood, te koop
was aangeboden, te weten, 10 of 12 oude Romeinsche
stempels, die men bij Xanten, waar zoo veel oudheden
opgegraven worden, gevonden had. Ik zeide hem, dat ik
bijna niet gelooven konde, dat zij antiek waren, maar
veeleer van de Paduanen, van Cavino (zoo als die van
het Koninklijk Kabinet te Parijs) of dergelijken afkomstig
waren; ook kon ik mij niet voorstellen , dat zij de stem-
pels op hunne veldtogten medegevoerd, of in de leger-
plaatsen gemunt zouden hebben, ten zij men aanneme,
dat zij het, omdat men aldaar niet kon wisselen, wel
hadden moeten doen. Prof. Coetier stemde toe, dat het
moeijelijk was te zeggen, hoe zij daar in den grond ge-
raakt waren; maar hij meende, dat men even zoo weinig
van zeer vele munten, die men in den grond vond, be-
hoorlijk rekenschap kon geven. Met opzet, als schatten,
konden zij niet begraven zijn geworden , anders zou men
niet zoo vele verstrooid, maar alle (zoo als dan ook wel
van tijd tot tijd geschiedt), in potten of anders, bij elk-
ander aangetroffen hebben. Toen ik van het veergeld
van Charon, en het nederleggen in urnen ter gedachtenis,
gewaagde, bemerkte hij te regt, dat er niet altijd urnen
bij gevonden, ja , omgekeerd, zelfs vele urnen zonder
munten gevonden worden; maar tegen het laatste zoude
men nog kunnen aanvoeren, dat zulks dikwijls uit armoe-
de , gierig- of slof heid, was nagelaten, en dat van die
munten, die men los in de aarde vond, de urnen door
de vochtigheid van den grond verteerd waren. Maar om
op die stempels terug te komen, zoo verzekerde prof.
Coetier ons, dat zij buitengemeen fraai, en ook geheel
anders, dan men ze thans kan maken, vervaardigd waren:
want, zoo als men zeer goed zien kon, waren zij aller-
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zuiverst in staal gesneden, zoo als men thans het niet
doen kan, omdat men ze uitsnijdt en met kleine beitels
uitholt, eene wijze, op verre na zoo zuiver niet als de
andere (?). Van daar dat de oude munten iets zeer kenne-
lijks boven de nieuwe hebben.. De afdrukken in was, die
hij van deze stempels genomen en aan den heer Cupe-
rus (41) te Deventer vereerd had, waren uitstekend ge-
weest. •— Toen wij den boven vermelden koperen Otto
in handen hadden, kwamen wij van den echten, dien de
heer de Wilde (42), te Amsterdam, moet hebben, te
spreken. Prof. Coetier verzekerde ons, dat hij hem dik-
wijls in handen gehad had, en dat hij ontwijfelbaar echt
was. Hij verhaalde, dat de heer de Wilde hem van
eenen Jood, benevens ettelijke anderen, voor eenige stui-
vers bekomen had. Hij zeide, dat men zich over het
groote aantal munten in het bezit van den heer de Wilde
niet genoeg kon verwonderen, te meer, wanneer men niet
wist, hoe hij er aan gekomen was. Op de volgende wijze
had hij het echter aangelegd. Terwijl hij secretaris bij de
admiraliteit was, had hij aan de kapiteins en anderen,
die naar Smyrna en de Levant gingen, commissie gegeven,
om al wat oude munten, dat zij maar aantroffen, te
koopen, waardoor hij de schoonste en zeldzaamste munten,
vooral Grieksche, als men nergens kan vinden, bekomen
had. Op deze wijze had hij zich ook een groot aantal
Oostersche munten aangeschaft. En daar hij veel dubbel-
den bekomen had, zoo had hij daarna veel goede door
ruiling bekomen, en ook van Joden veel gekocht.

„ Eindelijk vroeg prof. Coetier ons, waarheen wij van
plan waren van hier te reizen. Wij zeiden naar Harlin-
gen, Bolsward , Workum, Hindeloopen, Molkwerum en
zoo voorts; de beide laatste plaatsen daarom, om het
bijzonder slag van volk aldaar te zien, hetwelk zich nog
meer, dan de Friesche boeren, in taal van de Hollanders
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onderscheidt. Wij hoorden daarop met verwondering van
hem, dat zij nog werkelijk de oude Anglo-Saksische taal
spreken, hetgeen bijna geheel" op liet tegenwoordige En-
gelsoh nederkomt (?!). Hij verhaalde ons, hoe voor eenige
jaren twee voorname Engelschen, namelijk de zonen van
den beroemden Molesworth (43), die gezant in Denemar-
ken geweest is, en de bekende Mémoires geschreven heeft,
hoe, zeg ik, deze beide jonge lieeren, met hunnen hof-
meester , eens naar Hindeloopen en Molkwerum gereisd
waren, en de menschen aldaar verstaan hadden. Toen zij
nu weder in Franeker terug en, omdat zij collegies bij
hem hielden, bij hem gekomen waren, hadden zij hem
met verwondering verhaald, hoe zij daar menschen ge-
vonden hadden, die bijna zuiver Engelsen spraken, terwijl
zij anders niemand verstaan konden. Hij had hen daarvan
deze goede redenen gegeven, dat, toen de Angel-Saksen
uit Holstein en Neder-Saksen verhuisden, zij door Fries-
land , en bijzonder door die streek, trokken, alwaar zij
zich. met de Friezen verzwagerden, en naar Engeland
overstaken, en aldaar de Deenen en Noormannen ver-
dreven , gelijk deze zulks de .Romeinen en Britten gedaan
hadden(?!). Van hen stamden de tegenwoordige Engel-
schen af, en deze menschen hadden alzoo nog de spraak
en zeden der Anglo-Saksen behouden. Hij verhaalde ook,
hoe zich Franciscus Junius (44) bijna drie jaren op beide
plaatsen, om de taal, had opgehouden; hoe Junius veel
aan deze gedaan had, en zulks door de uitgave van de
evangeliën in de Angel-Saksische taal, en het daarbij ge-
voegde Glossarium, getoond had.

„ Als wij van den geleerden en beleefden heer Coetier
afscheid genomen hadden, gingen wij naar huis, en maak-
ten ons gereed, om na den eten, met de schuit, van hier
te vertrekken. Wij konden nog de volgende hoogleeraars s

Lamb. Bos (45), Henr. Philoponeus Hautecour (46), Petr.
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Latané, Jo. Eegius (47), Dominicus Balk (48), Joîian van
der Waeyen, de jonge, Wiger Willem Muys (49) en
Euard Andela (50), bezocht hebben, en vooral hadden
wij de heeren Bos en Muys gaarne gesproken; maar deze
waren uit de stad, en van de anderen vernamen wij, dat
bij hen noch. boekerijen noch iets anders bijzonders te zien
was, weshalve wij ons niet wilden ophouden, om ze alleen
te spreken, waartoe ons boven dien de tijd te kort zou
vallen. Ik herinnerde mij wel, dat wij bij den heer van
der Waeyen de boekerij van zijnen wijlen vader zouden
zien, door Benthem, t. a. p., S. 306, zeer geprezen;
maar ik vernam, dat deze, omdat er meer kinders waren,
in auctie zoude verkocht worden. Ik bekwam er dan ook
den catalogus van, en zag daaruit, dat er, wel is waar,
vele kostelijke boeken onder waren, maar dat het er toch
niet zoo mede was, als Benthem, t. a. p., verhaalt, te
weten, dat van der Waeyen zonder zelfverheffing tegen
hem beweren konde, zoo als hij zegt gedaan te hebben,
dat, zoo hij er een gering en slecht boek in vond, hij
het maar moest wegnemen.

„ De stad Franeker op zich zelve is niet groot, en, of-
schoon op de Hollandsche wijze gebouwd. zijn de straten
wat naauw, en daardoor de stad niet zoo vrolijk, en nog
veel minder de huizen zoo kostelijk, als Marperger, t. a.
p., S. 112, zulks verhaalt. Ook is zij niet zeer bevolkt
en levendig, en vermits alhier weinig studenten zijn, die
gemeenlijk bij de hoogleeraars in huis wonen, en er
overigens, als afgelegen, weinig passage is, zoo is men
in de herbergen slecht gelogeerd, en wij waren blijde,
toen wij des namiddags om twee uren met de schuit naar
Harlingen voeren, alwaar wij om ?>\ uur aankwamen, en
in de paauw zeer aangenaam logeerden, terwijl wij uit
ons logement "de zee konden zien. Prof. Ehenferd en de
bibliothecaris en proponent Colerus voeren met ons. Onder
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anderen vernamen wij van hen, dat er eene schoone
boekerij tusschen Leeuwarden en Franeker, te Petkum
(Beetgum), geweest was. Deze was door den graaf Carl-
son (51) (een natuurlijke zoon van Karel Gustaaf, koning
van Zweden) , die zich in Polen en Pommeren, onder liet
bevel des konings, in den krijg zeer gunstig bekend
heeft gemaakt, bijeengebragt, nadat hij hier te lande ge-
huwd was. In geschied-, geslacht- en wapenkundige
werken moet zij onvergelijkelijk zijn. Nadat hij echter, in
December 1708, is gestorven, is de boekerij gesloten en
niet gemakkelijk te zien.

5, Vermits gemelde heeren weder naar Franeker terug
reisden, zoo gingen wij des avonds nog wat in de stad
rondwandelen, en den zeekant zien. De haven is door
kunst, te weten, door eenen tamelijk langen dam, geheel
uit palen bestaande, gemaakt, en niet zeer breed, maar
toch zeer goed, zoodat de- grootste schepen in de stad
kunnen varen. Wij zagen dan ook vele groote schepen,
en daaronder zes oorlogschepen, waaronder een van 50
stukken, in de stad, bij liet admiraliteits- of provinciehuis
liggen. Het is een niet zeer groot of bijzonder gebouw.
In de vorige eeuw reeds is het Collegie der Admiraliteit
van Dockum herwaarts verplaatst, iets dat Marperger
verzuimd heeft te vermelden.

„ Den 26. April gingen wij des morgens, volgens ouder
gewoonte, eerst in eenen boekwinkel, alwaar wij echter
weinig vonden, behalve eenige theologische boeken voor
de dominés of predikanten. Echter kocht ik er, onder
anderen, Gysbert Japiæ Friesche rymlerye, in trye dielen
forschaet. To Leuwarcl, 1681, in 4to. Het is een zeer op-
merkelijk werk, vermits het de gedichten of verzen A7an
Japix, in de ware Friesche taal, bevat; eene taal, die
van de Hollandsche zoo zeer verschilt, dat, al verstaat
men deze zeer goed, men van gene toch bijna geen woord

VI. 25
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begrijpt. De mensclien in de steden, ofschoon zij ook
vele andere accenten en woorden dan de Hollanders
hebben, kunnen dan ook de boeren , als zij plat Friesch
spreken, niet verstaan. (?) Toen ik den boekhandelaar
naar merkwaardige menschen of zaken, hier te vinden,
vroeg, kon hij mij van ieder slechts een opnoemen. Hij
bood zich echter aan , om met ons in de stad te wande-
len , en ons het bezienswaardige te toonen. Hij bragt ons
eerst aan de zee, en toonde ons aan, hoe de dijken, die
de zee beteugelen, gemaakt worden. Men neemt, name-
lijk , palen, of liever gezegd boomen, deze worden met
groote moeite, de eene naast den anderen, in den grond
geslagen; vier of zes voet achter deze rij is weder eene
andere; de tusschenruimte is met groote steenen gevuld}

en een paar schreden daarachter is nog een regel palen.
Het geheele strand langs heeft men dit ongeloofelijk kost-
bare werk. Hij verzekerde ons, dat ieder paal, zoo als
hij daar stond, een dukaat kostte. Men kan begrijpen,
dat het aantal ontelbaar is. Toen wij een snaphaanschot
van de stad, langs den dijk, zuidwaarts op gewandeld
hadden, kwamen wij bij een gedenkteeken, ter gelegen-
heid van de daar- of herstelling van den dijk opgerigt.
Het gedenkteeken is van vierkante gehouwene steenen
opgerigt; maar de sierlijkheid er van is gering, en daar-
door heeft het niets bijzonders. Met vele verwen was het
bont beschilderd, en de haren der beide koppen waren
verguld. Het Latijnsche opschrift luidt aldus:

D. • Caspari à Robles, Equiti Dno de Bilhj etc. Frisiae
Groningae ejusque Territorii ac Drentium gubernatori,
quod hanc provinciam praeter arma consiliis et munirnen-
tis juverit ac inter caetera aggere ipsis KI. No. MDLXX
funditus everso ampliss. D. Viglii Ziácliemi patris patriae
auxüianbus operis adhïbitis, Igramo ab Achlen Pr., Adri-
ano Vastaert, Petro à Fritema etJoanne Carolo sénatoribus
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consiliorum sociis, novum inaris propiignaculum summo
labore, vigilia et celeritate, decretis qiwque et de suo
persolutis diligentiae praemiis, tribus plus minus mensibus
è fundamentis ereæerit et ad summam manum perduæerit
atque hunc lapidem sublatis litibus, controversiarum Ter-
minum esse voluit, gratus Provindalium Ordo ob rem
prudenter, bene et felic.iter gestam de se ao de rep. op-
time merito P. (52).

Op de drie andere zijden waren Nederduitsclie woorden
van gelijken inhoud; ze af te schrijven was te lang en
noodeloos; ook waren zij er niet zoo goed, maar veeleer
slecht weg ingehouwen. Het Latijnsche en ook liet bo-
venste opschrift, of liever naam, Terminus, stonden dan
ook aan de hoofdzijde, tegen over de zee en den rijweg
op den dijk, zoodat zij den voorbijgaanden of rijdenden
terstond in liet oog vallen.

„ Daarop gingen wij over verscheidene weilanden rond-
om een gedeelte van de stad, en zagen daarna ook op de
wallen, dat het geene zoo wel bevestigde, of aan de land-
zijde zoo goed versterkte, stad was, als Marperger, S. 112,
onjuist verhaalt: want de gansche vesting bestaat in
niets, dan een, wel is waar tamelijk hoog, maar zeer
smal, en met slechte en lage borstweringen en eenige
stukken geschut voorzien, bolwerk of wal, en eene smalle
gracht, zonder buitenwerk, ja zelfs zonder onderwal. De
wal is ook niet, zoo als op andere plaatsen, ja zelfs
doorgaans in Holland, met boomen beplant, omdat de al
te hevige zeewind, en de met zout water al te zeer door-
trokken grond, die niet toelaten te groeijen. (?) Toen wij
zoo rondwandelden, toonde de boekhandelaar ons in de
verte eenen middelmatig hoogen toren, dien hij „ eenen
verbaasden" (hoogen) toren noemde, en als iets bijzonders
aanwees. Men zou dien bijna in geheel Friesland kunnen
aien. Hij staat in een dorp Tjum, men zegt hier Tschuni.
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Aan de zoogenaamde kerkpoort, sierlijk uit gehouwen
vierkante steenen gebouwd, zagen wij deze woorden, met
groote letters:

Si Deus pro nóbis, quis contra nos. 1597.
(God voor ons, wie dan tegens ons ?)

Daarna gingen wij naar de hoofd- of zoogenaamde dom-
kerk. Dit is een middelmatig groot, iets donker, en
volstrekt niet fraai, gebouw, zonder gewelf, en slechts
met twee houten Sdvwibbögen (spansels ?). De preekstoel
is van eikenhout, tamelijk wel met allerlei klein snijwerk
sieraad voorzien. Daarvoor stond, in eenen naauwen
gang, eene lange gewone tafel, in plaats van een altaar;
staande gebruikt men hier daarvoor het avondmaal; overi-
gens in Holland geschiedt dit zittend. Benthem heeft,
t. a. p., S. 534, twee grafschriften, van twee predikanten,
in deze kerk begraven, opgeteekend. Hij had veel minder
een ander moeten vergeten, dat op eenen buitengemeen
grooten steen, liggende op den grond, in den hoek tegen-
over den kansel, aan de linkerhand, is te vinden. Het
is ter nagedachtenis van eenen George van Espelbach (53),
die onder Karel V. en PHlippus, zijn zoon, te velde ge-
diend heeft, en daarna landvoogd van dit gewest gewor-
den is. Ik heb het niet geheel afgeschreven, omdat ik
meende, dat het een der beide was, door Benthem reeds
opgeteekend.

„ Des namiddags wilden wij den heer Glast Goezgens
Bram, eenen koopman, bezoeken, van wien men ons
verhaald had, dat hij eenige munten, inzonderheid van
Friesland, verzameld had, maar hij was niet te huis, en
uit de stad, waaraan niet veel verzuimd zal zijn. Wij
besloten alzoo, den volgenden morgen, ofschoon het
Zondag was, omdat wij reden hadden, om ons naar
Amsterdam te spoeden, van hier te gaan. Van liar-
lingen moet ik bovendien nog dit zeggen, dat wij de
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stad grooter en schooner vonden, dan wij ons voorgesteld
hadden.

„ Den 27. April, des morgens om 7 uur, reden wij
met eenen wagen (want naar Bolsward varen geene over-
dekte of geregelde schuiten) naar Bolsward, alwaar wij
om 10 uur aankwamen, en in het zoogenaamde blaauw-
liuis afstapten. Na den eten wilden wij den heer rector
Hilarides (54) bezoeken. Wij moesten de school, een
tamelijk gebouw, voorbijgaan, en zagen daaraan dit op-
schrift :

Beo Opt°. Maxo.
aeternae memoriae sacrum,

Jrlaec Sophiae sedes: Me alma Minerva tenellis
Castalias propinat aquas Ileliconis alumnis.

1677.
Boven de deur van het huis van den heer rector nog dit:

Fax placet alma Beo, viget Mne Resp. pace.
Wat den heer rector Hilarides betreft, zoo heeft hem
niet alleen Benthem, in zijne HoUândische Æirehen- und
Schulenstaat (toenmaals was hij nog in Workum conrector,
zijn zoon bekleedt nu die plaats), als een goed dichter
geroemd, maar men zeide ons ook in Franeker, dat hij
inzonderheid in hekeldichten uitmuntte, en daarom plag
te zeggen: „ Ik ben geen dichter, maar pasquillen kan
ik wel maken." Dit moet op zijn Hollandsen verstaan
worden : want daar beteekent satyre en pasquil liet zelfde,
en beide is geen schande; geene natie heeft er zich dan
ook meer op toegelegd, en zijn er grooter liefhebbers
van, dan de Hollanders. Men verhaalde ons, dat de lieer
rector, benevens andere prenten, eene verbazende menigte
pasquillen verzameld had. Wij vermoedden alzoo, dat
deze heer Hilarides een buitengemeen beschaafd en fat-
soenlijk .man zoude zijn. Wij verschrokken alzoo, toen
hij zeer eenvoudig, ja gering, als een Friesche landman
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gekleed, met een ellendig dun haarzakpruikje en breeden
hoed op, ons ontving. Zijn gelaat teekent genoegzaam
geest, en in zijnen omgang is hij spraakzaam, als ik de
noodelooze pligtplegingen, waarvan de Hollanders doorgaans
geen verstand hebben, uitzonder. Toen hij ons vroeg,
van waar wij kwamen, en waar wij naar toe wilden gaan,
begonnen wij terstond van de oude Friesche, en alzoo
ook van de Hindelooper en Molkwerummer, taal te spre-
ken , en wij vonden in den heer rector een man, die ons
het best er narigt over kon geven, omdat hij zelf in
Hindeloopen geboren Avas, en zich inzonderheid op de
Friesche taal toegelegd had. Hij toonde ons dan ook
vele gedichten, die hij in de Friesche taal gemaakt had,
te weten, vóór bet boven vermelde werk van Japix, en
vóór de Geschiedenis der watervloeden van Gabbema, door
Gruthberleth, in 8vo, een gedicht in de Hindelooper taal.
Hij schatte meergemelden Japix zeer hoog, en stelde hem
boven de ouden, ja zelfs boven Virgilius, in „ Erfin-
dungen" (verbeeldingskracht?). Toen ik hem naar het
onderscheid tussclien de oude Friesche, Hindelooper en
Molkwerummer taal vroeg, zeide hij mij, dat liet niet
zoo groot was, en dat het slechts verschillende tongvallen,
geene afzonderlijke talen, waren, zoo als velen zich ver-
keerd ingebeeld hadden; dat ook zeker vele Engelsche
woorden, op de wijze boven vermeld, daaronder geraakt
waren, en dat de uitspraak vooral daarvan nog getuigde.
Hij toonde ons eenen brief van het nieuwe genootschap in
Engeland, De propaganda fide , welke hem verzocht had,
om liet „Onze Vader" in het oud Friescli, en bijzonder
in de Hindelooper taal, te zenden. De heer rector had
het gedaan, en hen daardoor bewezen, dat liet geene taal
is, van de oude Friesche verschillende, ofschoon het
dialect en de uitspraak anders zijn, en ook eenige andere
woorden zich daaronder bevinden. Hij verhaalde ons, dat
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hij eens opzettelijk van Hindeloopen naar Molkwerum ge-
gaan was, om te zien, of zij hem aan de spraak ook voor
eenen vreemdeling zouden herkennen. Langen tijd had
hij, even als of' hij een Molkwerummer was, medegespro-
ken , daarbij op hun accent acht gevende; zoo doende
hadden zij eene goede wijl hem niet herkend, tot dat zij
eindelijk aan een woord bemerkten, dat hij een Hindeloo-
per was. Toen ik, onder anderen, verhaalde, wat ik van
Franciscus Junius gehoord had, door ons vroeger op-
geteekend, bevestigde hij ons zulks niet alleen mondeling,
maar toonde het mij ook gedrukt in de voorrede van
Gabbema voor de reeds vermelde Rymlerye van Japix,
alwaar men op liet einde leest, dat Junius zich, om het
Friesch goed te leeren,. en liet onderscheid met het oude
Gothisch te kennen, bij Japix, onder den naam van
Jacobus Aymonius, had opgehouden. De lieer Hilarides
verzekerde, dat hij onder dien naam ook te Molkwerum
geweest was. Eindelijk kwamen wij ook op de andere
oude Duitsclie talen, zoo als de lingua Francica, waarin de
heer rector ons niet alleen de bekende Evangelia Ottfridi,
maar ook liet volgende, vertoonde: Willerami abbatis in
Cantieum canticorum paraphrasis genuina prior rlujtmis La-
tinis, altera veten lingua Francica. Addita explicatio lingua
FSelgica et notae, quibus veterum vocum Francicarum ratio
traditur. Edente Paullo G. F. F, N. Meruia. Lugd. B., ex
off. Flantini, 1598, 8vo, p. 179. Daarbij was gebonden:
Ir. Junii F. F. Obsenationes in Willerami ab. Francorum
Paraphrasin Caniici canticorum. Amstelod. ap. Christ. Cun-
radum, 1655, 8vo, p. 311, Daarna toonde hij ons een
voortreffelijk werk. Het was een deel 8vo, handschrift,
van een goede duim dik. Het waren Friessche bywirden,
dat i s , Friesclie spreekwoorden, door meergemelden Gab-
bema bijeen verzameld. Er zijn wel duizend, en de heer
rector Hilarides is van voornemen, deze met ophelderingen



360 AANTEEKENINGEN VAN Z, C. VON TJFFENBACH ,

uit te geven, waartoe ik hem niet weinig aanmoedigde,
daar zekerlijk uit de spreekwoorden van alle volken hun
verstand, vernuft, de kracht hnnner taal, ja zelfs veel
wijsheid, is te leeren. Verder zagen wij nog een hand-
schrift in folio, van een duim dik, met den titel: Con-
scriptio exulum. Hilarides verzekerde ons, dat hij het voor
f 30 op eene auctie gekocht had. Het is eene opteeke-
ning van de namen, met de wapens en ambtstitels, van
allen, die ten tijde van de afscheuring van Spanje de
Nederlanden en liet Spaansche juk ontvloden zijn (?) (55.)
De wapens waren in kleuren, maar tamelijk slecht ge-
teekend. Des rectors zoon had ze nog eens, vrij wel,
afgeteekend. Hilarides heeft al zijne kinderen, twee zonen
en eene dochter, zich op liet teekenen doen toeleggen,
en hen zelf, ofschoon hij het niet geleerd had, daarin
onderwezen, zoodat zij alle daarin bekwaam zijn. Hij
zeide ons dan ook, dat zijne' dochter in Leeuwarden, met
het teekenen van rokken en andere zaken, om te bordu-
ren , zeer veel verdiend had. Van zijne zonen toonde hij
ons verscheidene zaken. Zoo had hij in het werk van
Ursinus, De imaginibus, liet nummer 149, dezen de aldaar
ontbrekende beeldtenis van Xenocrates laten aanvullen,
en daarbij dit gevoegd: Praeter Hermiam sine capite nihil
eætare Idc dicitur, exlnbet tomen Sponius in Miscell. erudit.
antiq. et ante Orationes Xenocr. Lugd., apud Guil. Rovil-
lium, 1581. Ook toonde ons de heer rector den Atlas
antiquiis eccles. et prof., door Clericus uitgegeven, welke
zijn zoon geheel en zeer fraai en levendig gekleurd had.
Hij verzekerde ons, dat hij in dezen atlas, ook na
den arbeid van Clericus, nog zeer vele fouten verbeterd
had, De rector Hilarides is dan ook een bijzonder lief-
hebber der aardrijkskunde. Hij toonde ons een stuk van
Hubners Geographische vragen, door hem overgezet en
verbeterd, en, vooral met opzigt tot de oude aardrijks-
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kunde, zeer veel vermeerderd. Hij heeft een ongeloofe-
lijke voorraad van landkaarten, ja zijne liefhebberij er
voor is zoo groot, dat, omdat hij de 30 kaarten der
deelen van Friesland, op kosten der staten van dat gewest
(eene uitgave van wel even zoo veel duizend gulden),
niet meer volledig kon krijgen, hij bij zijn exemplaar een
half dozijn dier kaarten, onvergelijkelijk naauwkemïg, met
de pen zoo heeft nageteekend, dat men, als men ze niet
te digt beziet, meent, dat zij gegraveerd zijn. Hij toonde
ons bijzonder de kaart van liet dominium Frisiae, te Am-
sterdam , bij Abrah. Allard, volgens zijne opgave en
verbetering gegraveerd. Onderaan zagen wij daarop ook
den terminus, of het (Gaspar Bobles) beeld bij Harlingen,
afgebeeld, waarvan wij boven wijdloopig melding gemaakt
hebben. Hij herinnerde bij deze kaart de groote fout,
welke gewoonlijk alle vreemdelingen begingen, ook door
Hubner niet overal vermeden, te weten, dat zij het
Friesland, waarin wij nu waren, voor West-Friesland, en
het gedeelte aan gene zijde van den Dollart, waarvan
Einden de hoofdstad is, voor Oost-Friesland hielden, daar
toch Noord-Holland het eigentlijke West-Friesland is,
waarom zich de staten van Holland ook altijd staten van
Holland en West-Friesland schreven. Dat Friesland echter,
waarvan Leeuwarden de hoofdstad is, is alleen Frisia, of
Frisia propria sic dicta: Noord-Holland, of, zoo als men
het gewoonlijk noemt, West-Frisia, is voor dezen een
stuk van dit Frisia geweest, door de oude graven van
Holland daaraan in den krijg ontnomen.

„ Maar, om nog eens op de landkaarten terug te komen,
zoo heeft de rector Hilarides eene zeer bijzondere wijze,
om die op te hangen, zoodat men ze gemakkelijk zien
kon, ze niet hinderen, en ook niet door vliegen, rook of
anders kunnen bedorven worden. Op deze wijze kunnen
ook alle groote platen en andere dergelijke zaken bewaard
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worden. Deze uitvinding was mijnen broeder, als een
liefhebber van zoo iets, buitengemeen aangenaam. Zijne
andere platen, van allerlei soort, zoo als portretten, plan-
nen , oudheden, gebouwen enz, waren in grooten getale,
maar Hilarides had ze niet wel geordend; integendeel,
zij lagen deels in boeken, deels in schuifladen, tamelijk
wel door elkander, en bestonden meer uit nieuwe zaken
en copiën of navolgingen, dan uit oude zeldzame origine-
len. Echter waren onder de nieuwe zeer vele kostbare.

„ Onder anderen zagen wij ook het onvergelijkelijke
stuk van het jongste gerigt, door Jo. Werink gegraveerd.
De heer rector had daaronder geschreven: Pieturae hujus
de judiaio eætremo archetypon ad parietem ita picturn extat in
Sacello, quod est in palatio Vaticano pontijicis lïomani, ubi
ad humani corporis magnitudinern omnia sunt expressa, idque
Pauli III auspiciis. Deze onvergelijkelijk scliooiie gravure
is naar het originele vervaardigd, dat, zoo als de lieer
rector teregt opmerkt, ten tijde van paus Paulus III.,
door Michiel Augelo is gemaakt geworden. Flor. Ie Comte,
in zijn Cabinet des singularitez d'architecture, peinture, seidp-
ture et gravure, torn. I I , p. 29, vermeldt dit ook, en
voegt er bij, dat het reeds onder Clemens VIL begon-
nen , en eerst na 8 jaren, onderPaulus III., in 1541,
afgedaan is. Wij bemerkten onder in den hoek van dit
fraaije, en ook om het volgende beroemde, stuk den
prelaat en ceremoniemeester van den paus, door Michiel
Angelo alzoo afgemaaid, dat hij naar do hel moet, waar
hem eene slang het membrum vuile wil afbijten. Zulks is
daarom zoo afgebeeld, omdat deze man hem zoude be-
rispt hebben, dat hij zoo vele naakte beelden in dit stuk
bragt. Felibien, in zijne Entretiens sur les vies et sur les
ouvrages des plus excellens peintres , tom. I, Londres, 1705 ,
8vo, p. 66, meldt er iets van. Ook zagen wij de zoo
beroemde drie aanbiddingen, of het meesterstuk van H. Gr.,
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dat is, Henricus Golzius. Het stelt Bacchus, Venus en
Ceres voor, waarvoor een mensch knielt en bidt, alle drie
onvergelijkelijk gegraveerd, en tallooze andere, waarmede
ik mij niet wil ophouden.

„ Ik wil liever nog van de boeken gewagen, die de
heer Hilarides in tamelijk aantal, voor allerhande vakken,
in twee kamertjes geplaatst, bezit. Het voornaamste en
meest bijzondere is wel de groote menigte plaatwerken,
zoo als die van oudheden (bijzonder Bomeinsche), daar
hij zeer vele nieuwe Italiaansche beschrijvingen heeft. Van
portretten, of boeken met de afbeeldingen en de levens
van geleerden en andere voorname lieden, heeft hij een
zeer buitengewoon aantal. Zinnebeelden, optogten, pleg-
tigheden, ceremonies, ja allerlei boeken met platen, zal
men hier, even als vroeger in de Bibliotheca Vcheliana,
ofschoon niet zoo vele en kostbare, vinden. Van den
Ritus depositionis had hij zelfs twee beschrijvingen, en den
Tijl Uilenspiegel in Latijnsche verzen, met dezen titel:
Noctuae specidum, omnes res memoràbües, Tyli Saœonici
machinationes complectens, autore Aegid. Periandro Bruæel-
lensi. Francofurti, 1567, 8vo, p. 210, met oude fraaije
platen. Ook zag ik het volgende: Hartm. Schoppen
n«vo3rA(« omnium illiberalium artiicm mechanica/rum. Fran-
cofurti ad Moenum, 1588, 8vo. Het handelt over de
handwerken, even als het nieuwe werk, door Christoffel
Weigel, in 4to, uitgegeven. De afbeeldingen der hand-
werken zijn beter, dan die van Weigel. Van de groote
menigte in koper gegraveerde pasquillen, die de heer
Hilarides bezit, heb ik boven reeds gesproken; wij hebben
ons daarmede niet willen ophouden. Eindelijk toonde bij
ons nog iets bijzonders. Opdat namelijk zijne plaatver-
zameling des te vollediger zijn zoude, zoo had hij ook
een klein kastje met chartis mnemoneutico-lusoriis. Het zijn
kaarten en platen betrekkelijk de aardrijks- en wapen-
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kunde s de volkerenkennis en hunne kleederdragten of
oefeningen en het krijgswezen, zinnebeeldige voorstellin-
gen , beroemde vrouwen enz. De juridische kaart van
den heer Stryck had hij niet, even min als verscheidene
andere, die gemeenlijk in Nurnberg gemaakt worden. Het
kastje was niet kwaad uitgedacht.

„ Den 28. bezagen wij des morgens eerst de kerk, aan
den h. Martinus gewijd. Dit is een middelmatig gebouw,
hetwelk om den onvergelijkelijk schoonen kansel of pre-
dikstoel , wel verdient bezigtigd te worden. Deze is van
eikenhout, met zoo velerlei voortreffelijk gesneden figuren,
dat men met geene genoegzame bewondering die kan
beschouwen. Plet lofwerk, de vruchten, en alles wat
daaraan is, is zoo natuurlijk gemaakt, dat er, om zoo te
zeggen, geen stipje aan vergeten is geworden, niets dan
de kleur ontbreekt er aan. Boven in liet rond zijn de
vier jaargetijden, en in het midden een geopend boek.
Het klankbord, dat zeer groot en hoog is, heeft ook
versiersels. De voet stelt een arend voor, ook zeer na-
tuurlijk vervaardigd; vooral moet men zich over de
klaauwen verwonderen: want daaraan vertoonen zich alle
kenteekenen van klaauwen, en om ze des te natuurlijker
te doen voorkomen, zijn zij niet als het overige gepolijst,
maar mat gelaten, wanneer ik dit kunstwoord der zilver-
smeden ook van bout gebruiken' mag. De preekstoel
moet in Amsterdam gemaakt zijn. De naam van den
kunstenaar kon de koster mij echter niet zeggen; evenwel
vond ik er het jaartal 1662 op. Dit kunststuk was wel
waard afgebeeld en in koper gegraveerd te worden. De
heer Hilarides zeide ons, dat hij er moeite voor zou doen.
Rondom is een gesloten net houten hek. In het koor
vond ik op groote blaauwe, in Holland gebruikelijke,
grafsteenen volgende grafschriften;
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Ergo quis eripiet mortalia pectora ïetho,
Jus habet in magnos si f era parca viros.
Beu pent insignis pfectus Joh. ab Heerma (56)
Praesidium patriae paxque decusque suae.
Justitiae cultor, splendor probitatis avitae
Forma sua sobolis, ruris et urbis amor,
Mneinosyne hoc, UU semper servabit Iwnorern,
Virtutis quem peperit vera deditque Viro.

Het grafschrift van zijne vrouw was vlak daarbij aan de
regterhand, in den muur, op eenen kleinen steen, op
volgende wijze gehouwen:

Heu quam felicis ruperunt vincula parcae
Connubii Joliann quo perit Heerma die.
Patre Tirck Waltha natus felicibus astris
Heermannae gentis gloria honorque /uit.
Non huic divitiae mentis nee vividus ardor
Defuit., ast praetor juris et urbis erat.
Conjugio feliæ Sixtae quam Longama (*) quondam
Seros Gotschalkus junæit amore pater.
Quae quoniam vestris pargratia sensibus haesit,
Unaque praeclare stirpis origo /uit.
Hoc simul ambobus posuit commune sepulchrum,
Quod sua cum vestris ossibus ossa tegat.

1563.
Meer naar voren, op den grond, lag nog een buiten-
gemeen groote blaauwe grafsteen, waarop het wapen en
eenige sieraden in eenen zoo harden steen zeer wel ge-
houwen waren , benevens dit:

A. 1661, die 25 Febr. moritur nob. ac doctiss. domi-
nus Dr. Hadrianus a Velsen, dum viveret inter illustres
ac praepotentes Ordines Generales deputatos nee non ad
comitta Frisiae delegatus et consul hujus urbis etc. (57)

(*) Jongama ?
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„ Daarna gingen wij een weinig in de stad rond. Deze
is niet zeer groot of schoon, heeft evenwel een tamelijk
goed gebouw als raadhuis. Het is eene hanzestad, zoo
als althans Zeiller, in zijn Itiner. Germ., p. 618, opgeeft.
Hare bevestiging, waarvan hij ook gewaagt, bestaat in
een geringe wal. Daarna maakten wij ons gereed, om
met de schuit weg te gaan.

„ Toen wij spoedig daarna bij Workum kwamen, zagen
wij een tamelijk groot meer, het Workummer genaamd.
Er zijn meer dergelijke, bij voorbeeld, liet Makkummer.
De schepen van Bolsward, die naar zee willen, varen
daarover. Anders is het land in Friesland zoo goed als
in eene der zeven provinciën, en er groeit ook vrucht, of,
zoo als de Hollanders het noemen, graan. Vooral bij ons
rijden van Harlingen naar Bolsward, en ook elders, had-
den wij zulks bemerkt.

„ Wij kwamen te Workum om 11 uur des middags, en
namen onzen intrek in het paradijs. Voor het middagmaal
o-ino-en wii nog wat in de stad rond. Deze ziet er tame-
lijk goed uit, en is in de lengte gebouwd, bijna tot aan
zee, ofschoon zij op de landkaarten daarvan iets ver-
wijderd ligt. Zij heeft slechts ééne hoofd- en eenige
weinige zijstraten in liet midden. Op de niet zeer groote
markt staat een tamelijk gebouw, de waag; wij vonden er
bet volgende opschrift aan:

Me prius egregiam constniæit libera librarn
Cura senis Dominum sic honorabo meum
Nuno merces mercede mea nunc pondere justo
Promite quae iirbis plurima lucra dabunt.
Inikiema praecipuus tantae monumenta bilancis
Edidit, hunc merito fama perennis amat.(b8)

Datum i Nonar. Febr. A. CD IQ CL.
„ Na den eten bezochten wij eens Dominé Domna (59),

wiens boekerij ons in Franeker als eene der beste privaat
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boekerijen in Friesland aangeprezen was geworden. Het
is een stil man, met weinig voorkomen, die zeer kromme
beenen heeft. Zijne boekerij is vrij talrijk, en daarbij
gelijk en zindelijk ingebonden, op Hollandsche wijze. Of-
schoon de theologische werken de overhand hebben, zoo
is toch van alle vakken iets voorhanden, en daaronder
doorgaans vele goede en kostbare boeken, bijzonder een
zeer groot aantal Engelsclie, zoo als men buiten dit land
niet ligt zoo veel bij elkander zal aantreffen. Van ge-
schiedkundige werken waren er ook iets, maar niet zeer
veel. Handschriften of zeer zeldzame werken hebben wij
in het geheel niet gezien.

„ Daarna bezagen wij de kerk, die middelmatig is.
Achter het koor vonden wij boven de deur het volgende
opschrift op een bouten geverwd bord:

Deo Ter Optumo Maxumo sacmm,
et mernoriae posteritati nobilissimi litieratissimique viri
juvenis Heinoldi ah Inthiema, nati Vorcumii Frisiorwn
apud Belg as seæto idus Septemb. A. MDCLVI, denati
seæto idus Septemb. A. MDCLXXX, Salmurii apud
Andegavenses in Gallus Chrislo Salvatori suo animam
animo sereno sanctoque reddidit, corpus sub lioc turnido
tectum in spem futurae resurrectioiiis. Item evanuit ulti-
mo, gentis Inthiema columna patrisque patriaeque deside-
rium. Die viator quid est haec vita nisi vapor, ventus,
umbra, vanitas. Fredericus ab Inthiema moestiss. ao
grandaevus parens ipse fecit Jierique curavit; Vorcumi
Frisiorwn, quinto nonas Martiis A°. MDCLXXXV,
imperitante Ludovico XUII Francorum caesare sernper
augusto, juæta archi-monumentum marmoreum Qalli-
cum, (60)

„ Vervolgens wandelden wij naar de zee. Deze is op
een snaphaanschot afstand van de huizen. Zij is zeer ondiep j
en heeft vele zandbanken. Deswege moeten de schepen
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langs een kanaal van -J- uur lang in zee varen. Wij zagen
hier 10 à 12 kalkovens, waarin men kalk van schelpen
brandt, die bij hoopen met schepen uit zee aangevoerd
worden. De ovens zijn veel fraaijer, dan bij ons, rond, van
gebakken steenen gebouwd, ongeveer 10 voet hoog, en in
doorsnede 16 breed. Er is eene deur in, om er de
schelpen en turf in te brengen; 6 of 8 luchtgaten, in den
ringmuur gemaakt, dienen om het vuur den noodigen
trek te geven. Men brandt ze aldus: Eerst eene laag
turf, dan twee hand hoog schelpen, vervolgens weder
turf en daarna schelpen, en zoo voort tot boven er uit.
Daarna steekt men ze door een der kleine luchtgaten
(er zijn er 8, 9 of 10, naar mate de oven groot is) aan,
en, naar mate er wind is, zijn zij spoedig uitgebrand.
De wind moet echter noch te hard noch te slap zijn. Is
hij te sterk, dan verkalken de schelpen niet goed, omdat
de kolen niet aanblijven, dan moeten zij des te vaker in
den oven; is de wind te slap, dan vordert het meer tijd.
Zij moeten op deze wijze tot twee-, drie-, ja viermaal toe
er in. Als zij genoeg verkalkt zijn, worden zij in de bij
den oven staande huizen, of beter gezegd schuren, ge-
bragt, in hoopen gestort, en met water gelescht. De
schelpen vallen dan van zeîven uit elkander als een grof
meel, en de kalk is gereed. Daarna wordt deze zon-
der vaten in schepen geladen, en alzoo verzonden, bij-
zonder naar Hamburg en Bremen; en ofschoon men op
beide plaatsen dergelijken kalk brandt, zoo geeft men al-
daar toch de voorkeur aan dezen, vermoedelijk omdat hij
door het aanhoudende en gelijkmatige vuur van de turf
beter, dan die met hout, gebrand wordt. Deze kalk
behoeft niet eerst gelescht te worden, als hij tot metse-
len gebruikt wordt, maar hij wordt dan met zand ver-
mengd. Het is echter te verwonderen, dat hij, ofschoon
hij niet terstond, als hij uit den oven komt, gelescht
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wordt, toch nog zoo veel kracht behoudt, daar onze
steenkalk, ongelescht, door de lucht verteerd en krachte-
loos wordt(*). Deze uitvinding, om uit schelpen kalk te
branden, is van onbegrijpelijk nut voor de Hollanders,
omdat zij geene kalksteengroeven hebben.

„ Des avonds huurden wij voor den geheelen vol-
genden dag eenen wagen, die echter, vermits hij niet
overdekt was, de wind zeer sterk woei, en wij altijd
langs de Zuiderzee reden, voor ons zeer ongemakkelijk
was.

„ Wij vertrokken den 29. April, des morgens om zes
uur, naar Hindeloopen. Toen wij dit naderden, bemerk-
ten wij, wat prof. Rhenferd, te Franeker, ons reeds ge-
zegd had, dat namelijk de huizen, of vlak daarachter, of
eenige schreden daarvan, nog een klein huisje hadden,
hetgeen een wonderlijk gezigt opleverde. Prof. Khenferd
zeide ons, dat hij dit altijd als een voorbeeld pleeg aan
te halen, als hij de plaatsen uit het Oude Testament,
waarin van een domus cum filia (een huis met eene doch-
ter) , in den grondtekst vermeld, uitlegde: want hier in
Hindeloopen hadden ook de meeste huizen eene filia, of
een klein huisje. Deze kleine huisjes dienen tot woning
in den zomer, wanneer zij een aangenaam gezigt in het
groen tegen den dijk en in zee kunnen opleveren. De
stad is trouwens bijna geheel door de zee omgeven, en
ligt als het ware op eene kaap, zoo als Zeiller, 1. L, ook
zegt; doch deze toont al te veel vrees voor haren onder-
gang ; de Hollanders weten wel, hoe zich tegen de zee
te beschermen. Wij stapten voor in de stad in een huis
af, waar een bord met een schip er op uithing.

„ Wij vonden de vrouwen in hare zonderlinge kleeding

(*) Elders, I, S. 463, beschrijft von Uffenbach, te Luneburg
zijnde, deze wijze van kalk te branden.

VI. 26
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zeer aardig (hupsch), vooral de getrouwde, met hare
kappen. De ongehuwden gaan zomers en winters bloots-
hoofds, en hebben de haren zeer sierlijk gevlochten, en
met rood lint, even als men met de paardestaarten doet,
gebonden. Zij hebben bijna alle het schoonste, blondste
haar, omdat zij alle weken zich het hoofd met zeep en
potasch wasschen, zoodat zij haar hoofd even min als hare
huizen en huisraad ongepo^etst kunnen laten. (Dat de oude
Duitschers reeds de baren, om ze blond te maken, met
zeep wiesschen, vermeldt Plinius, lib. 28, c. 12, en daar-
op zinspeelt Martialis ook, lib. XIV, epigram. XXVI ,
zie de aant. van Schrevelius, Lugd. B. 1670, 8vo, p. 747.)
De vrouwen laten, even als de Joden, in het geheel geen
hair zien. De overige kleeding is bekend. Wij bestelden
koffij en middagmaal, en gingen, terwijl het water kookte,
wat rond. Wij vonden de plaats niet groot, maar wel
aardig. Wij moesten ons verwonderen, dat de meisjes
doorgaans rood of blond zijn, ook aardige gezigten had-
den , terwijl daarentegen alle mannen zeer leelijke en
terugstuitende grove gezigten, even als de valsche guldens
of munt hadden (?). Doch dit vindt men doorgaans zoo
in Holland (!).

„ Toen wij na een uurtje weder in de herberg terug-
kwamen, bragten zij ons eenen koffijdisch (flaptafel?) van
eene bijzondere uitvinding. Deze soort is niet kwalijk uit-
gedacht, daar zij veel vaster staat dan de gewone, daarbij
nog regt op tegen den muur kan gesteld worden, en zeer
ligt is.

„ Nadat wij om 11 uur gegeten hadden, kocht ik van
de waardin iets dergelijk Italiaansch, sierlijk met allerlei
kleuren beschilderd, porcelein, als wij vroeger te Salz-
dahlen gezien hadden. Zij noemde het Eavennisch goed,
en men maakt het nog dagelijks veel in Italië, waaruit
des te meer blijkt, dat het dwaas is zich te verbeelden,
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dat de groote menigte van dit porcelein te Salzdahlen
van Michel Angelo zoude zijn (*).

„ Om 12 uur reden wij van hier, langs de zee, naar
Molkwerum. Toen wij naderden, moesten wij op den dijk
uit den wagen gaan, vermits men niet tot liet dorp, en
nog veel minder in het dorp, kon rijden, waar dan ook
nooit een wagen komt. Het eerste belet een klein meertje
of plas, waarover men met eene smalle brug gaat, en om
de zonderlinge bouwtrant kan men het laatste niet. Of-
schoon wij in Benthem, t. a. p., gelezen hadden, dat men
in Molkwerum genoeg gevonden heeft, wanneer men zich
zelven niet verliest, en Marperger, 1. 1., S. 116, zegt,
dat het meer een doolhof dan een vlek is te noemen, en
niemand zonder wegwijzer daarin teregt kan, zoo oor-
deelden wij toch het laatste, namelijk het noodzakelijke
van eenen wegwijzer, overdreven. Wij moesten ons alzoo
hoogelijk verwonderen, dat, toen wij een snaphaanscliot
ver gegaan en digt bij het dorp waren, ons ettelijke
kleine jongens te gemoet liepen, en vroegen: „ Mag ik
de heeren het dorp omleiden ?" Toen wij ja! antwoordden,
bragten zij ons terstond op eenen hoek, waar wij acht
schreden voor ons weder een huis zagen; daarna kwam
weder een klein straatje, en daar liep men ook tegen een

(*) Uffenbach, I, S. 333, zijn bezoek te Salzdahlen boekende,
schreef het volgende: ,, Ook is er eene ongeloofelijke menigte
Italiaansch aardewerk, met allerlei histories en figuren, in ver-
schillende kleuren, alsmede zeer keurig geschilderde en geglasuur-
de schotels en ander groot en klein vaatwerk. De opzigter gaf
voor, dat het van Raphael Urbino was. Om de groote menigte
was dit ongeloofelijk : er waren toch bijna 600 stuks. In de por—
celeinkamer van den koning van Pruissen zag ik dergelijk, maai-
bij lange na zoo veel niet. Misschien is Raphael Urbino de uit-
vinder van deze wijze van schilderen," enz. enz. (Von Uffenbach
zal welligt aldaar het te Venetië vervaardigde porcelein, Majolica
genoemd, gezien hebben.)
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huis aan, en zoo ging het overal. Wij liepen ons dan
ook zeer moede. Steeds liepen ons bijna 20 jongens na,
waarvan de oudste niet ouder dan 12 jaren was, die ons
als zeegedrochten aangaapten. Oude mannen of volwasse-
nen zagen wij boven de 6 of 8 niet, omdat zij des zomers
meestal naar zee zijn. Eindelijk kwamen wij, als wij alles
rond geweest waren, aan de herberg, waar het dienst-
meisje niet regt wist, of zij ons al of niet zoude binnen-
laten , vermits het volk hier zeer dom en schuw is. Wij
wilden thee drinken; men had ze niet, hetgeen in eene
Hollandsche zeeplaats een wonder is. Wij troffen echter,
hetgeen ons het liefste was, een paar fiksche mannen hier
aan, die in de nabijheid woonden, en hier wel bekend
waren, wien ik het een en ander vroeg, en van wie ik
bet volgende vernam: Voor 20 jaren was alles nog zoo
veel verwarder gebouwd, dat men er niet in teregt kon
komen; men had echter verscheidene huizen aan den
zeekant weggebroken, ten einde in deze te kunnen zien,
en nu kon men ook beter den weg vinden (61). Toen ik
de vrouw vroeg, waarom zij zoo bouwden ? zeide zij: zij
bouwden als de ooijevaars, dat is, ieder waar hij wilde.
Toen ik vroeg, of dan de eene den anderen zoo maar
het licht kon betimmeren ? zeide zij: waarom niet ? Zij
hadden volstrekt geen regel of wet in het bouwen. De
eene man zeide echter, dat de nijd de kunstige bouw-
meester van dit dorp was: dat als de een aan den eenen
kant gebouwd had, terstond een ander voor den dag
kwam, die, als hij maar een handbreed ruimte kon vin-
den, hem vlak voor den neus een gebouw zette; op deze
wijze was alles door elkander geraakt.

„ Van de taal, waarover wij vroeger reeds spraken, kon
ik niet veel vernemen, vermits slechts eene vrouw aan-
wezig was, die bovendien zoo onduidelijk en snel sprak,
dat ik er niet wijs uit konde worden. Ik hoorde echter
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eenige woorden, naar welke ik opzettelijk vroeg, welke
zoo wel in beteekenis als uitspraak Engelsen waren, bij
voorbeeld, zij zeggen niet, zoo als de Hollanders en
Friezen, kaas, maar cheese of Schise; niet kerk of op zijn
Friesch karke, maar chwch of Tschurtsoh (?), niet brood,
maar bread, enz. Doorgaans spreken zij dan ook, gelijk
de Engelschen, veel door de tanden, lispelen, en spreken
de a voor e en de ee voor i uit. Hunne kleederdragt en
ook de menschen zelf en hunne huizen zijn niet zoo aar-
dig en net als die te Hindeloopen.

„ Nadat wij een goed uur vertoefd hadden, gingen wij,
omdat wij alles gezien hadden, en het weder zeer slecht
was, weder naar onzen wagen, die intusschen, niet ver
van boven vermelde brug, bij een klein aan het meertje
liggend huis had stil gehouden. In dit huis woonde een
man, die zijn kost meest met het vangen van wilde
eenden verdiende; er hingen dan ook vele vogelnetten.
Wij merkten bij hem nog eene uitvinding op, te weten,
om niet zoo veel lokeenden noodig te hebben, had hij
zeer vele van hout gemaakte en beschilderde eenden,
welke van achteren, in plaats van voeten, een (Zap/en)
stukje hout met lood, en van voren een touwtje met een
looden kogel hadden, ten einde niet, op het water drijven-
de , om" te vallen. •— Wij reden van hier naar Stavoren.

„ Daar het nog vroeg was, en wij hier weinig te doen
hadden, zoo maakten wij er ons werk van, om nog dezen
avond er mede gereed te komen. Wij traden alzoo de
stad in: want wij logeerden voor de poort, in de stads
herberg, een zeer groot en goed huis. Wij konden ons
niet genoeg verwonderen over den tegenwoordigen slech-
ten en stillen toestand van deze stad, daar zij toch eene
der voornaamste onder de hanzeesteden en zoo magtig
geweest is, als Oldenburger, in Thes. rerum public, t. III,
p. 898, vermeldt, en ook uit de geschiedenis blijken kan.
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De stad is nog wel tamelijk groot, of veeleer lang, ver-
mits zij eigentlijk slechts ééne straat heeft; maar zij is als
uitgestorven. Wij zagen op de straten, waarop wij lang
wandelden, geen zes oude menschen, slechts eenige kin-
deren, die uit school kwamen. Ja , wat de Joden voor
eenen grooten vloek houden, vindt men hier, namelijk,
dat het gras op de straten tusschen de steenen wast.
Bekend is overigens het verhaal, dat er een vloek op de
stad is nedergekomen, omdat eene vrouw schepen met
koorn, als te goedkoop, in zee zoude hebben laten wer-
pen, en dat men hierom nog des zomers aan het strand
ledige koornaren vindt; verder hoe de zee voor tijden
een groot gedeelte van de stad verzwolgen heeft, en hoe
men nog bij laag water de kerk ziet boven komen. Wer-
kelijk noemt men eene dwarsstraat, vroeger naar die kerk
loopende, nog de kerkstraat. De zee schijnt hier, ofschoon
er hooge banken zijn, zeer te kunnen woeden: want wij
merkten op, dat een A uur lang zeven rijen palen achter
elkander in den dijk geheid waren, terwijl anders, waar
de oever hoog is en veel banken zijn, geene palen, of
hoogstens drie of vier achter elkander staan. Dit in het
algemeen over de stad.

„ Toen wij daarin heen en weder gewandeld hadden,
bezagen wij de eenige kerk, die hier is. Zij is niet zeer
groot, en tamelijk slecht, met een houten dak, dat aan
liet eene einde aan beide kanten bijna tot aan den grond
gaat. Wij vonden daarin niets merkwaardigs, dan alleen
twee zaken, in eene kerk niet passende. Vooreerst een
aantal groote zeilen, die uit het dak hingen. Deze wor-
den in geval van nood gebruikt: wanneer het al te hard
stormt, of eenige palen vernield zijn, en de zee door den
dijk wil breken, dan spant men die er voor. Toen ik
vroeg, waarom zij hier hingen, zeide de koster, om ze
luchtig te houden en voor bederf te bewaren. Ten ande-
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ren, op het einde der kerk een opgevulde groote krokodil,
welke een schipper van hier in de straat (Gibraltar)
gevangen, en als eene zeldzaamheid van zijne reis naar
Spanje (?) te huis gebragt had. Daar, waar deze krokodil
hangt, is een gestoelte, waarboven fraaije gouden letteren
staan. Zij zijn van een zeer kunstig en beroemd schrijf-
meester, Cornelius Jansson Leiner. Men ziet hier ook
eenige grafsteenen, waaronder zijn eigene. Er zijn fraaije
letters op, door dezen schrijfmeester getrokken. Aan de
eene zijde hingen twee beschreven borden; het eene ver-
meldde, hoe in 1555 twaalf personen bij Stavoren in het ijs
omkwamen; op het andere waren de Articulen en ordonnan~
tie der gmvemakers. Dit alles zijn kleinigheden: ik teeken
ze alleen daarom op, omdat ik niets beters hier vond.

„ Toen wij des avonds thee dronken, merkten wij twee
huishoudelijke zaken op. De eerste was eene bijzonder
stevige soort van koffij- (thee-) tafel, welke zeer vast staat,
en gerijfelijker is dan die te Hindeloopen. De tweede be-
treft de Hollandsche wijze, om het koper en metaal zoo
glansrijk en zuiver te schuren en smetteloos te maken,
waarin ik mij van de waardin, omdat de theeketel en het
komfoor zoo rein waren, liet onderrigten. In Duitschland
weet men niets beters, dan om ze met zoogenaamd zeezand
te schuren; maar daardoor wordt het niet zoo rein, ook
niet zoo hoog en schoon van kleur, maar geheel bleek.
Hier heeft men tweederlei wijzen. De eene is met karne-
melk of zure melk en fijngestooten puimsteen; deze ge-
bruikt men als het schuurgoed van het vuur geheel zwart
is geworden. De andere maakt het echter fraaijer; en
daartoe neemt men boomolie en zekeren fijngestooten steen,
dien men Engelsche steen noemt; zoo wel in kleur als
anderzins komt deze met den puimsteen overeen, maar hij
is steviger en vaster. Het pond kost een daalder; voor
8 stuivers heeft men echter voor een geheel jaar genoeg.
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„ Vermits wij hier niets te doen vonden, zoo gingen
wij den 30. April, om 5 uur, van hier, en wel eerst naar
Wykel, een gering dorp, een goed uur binnenwaarts van
den weg naar de Lemmer gelegen. Wij gingen echter
daarheen, om het huis en de grafstede van den beroem-
den generaal Coehoorn te zien. Wij vonden beide niet
zoo merkwaardig, als men ze ons geroemd en wij ons
voorgesteld hadden, te meer, daar de staten hem ter eere
dit gedenkteeken hadden laten maken. Dit laatste had
men echter ons verkeerd berigt, zoo als uit het opschrift
zelf kan blijken. Het is in eene kerk, die met den toren
wel is waar tamelijk groot schijnt, maar inderdaad niets
bijzonder of groot is. De toren zelf, ofschoon niet hoog,
is evenwel bijna half zoo breed als de kerk. Het monu-
ment bestaat uit een zerk of voetstuk, van wit albast mar-
mer , waarop de generaal in levensgrootte, geharnast, op
allerlei wapentuig, bijzonder tot de artillerie behoorende,
een wapen door hem meer en meer volmaakt, ligt; in de
regterhand heeft hij eenen beveîhebbersstaf, en hij steunt
met zijn hoofd op den linkerarm. Achter hem staat een
groote helm. Tegen den muur is eene pyramide, van
redelijke hoogte, van bruin en wit marmer, waaraan zijn
wapen hangt. Onder op den voet was eene belegering en
basrelief, maar, gelijk alles, niet fijn of bijzonder schoon
vervaardigd, zoo wel wat teekening als bewerking betreft.
In het midden staat, op een klein schild, het volgende
opschrift:

M.
viro opt. nóbüiss. copiarum duci fortiss.

pio felici strenuo
beüicarum artium scientissimo

Minno baroni de CoeJiorn,
peditum praefecto,
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Flandriae Batavicae arciwmque ad Scaldim
gubernatori.

Operihus et munitionîbus
tormentis et machinis beüieis

summis et praepot. Belg. Foed. Ordinibus
praeposito summo.

Oblatos a maœimis Europae principibus honores
summos

et virtutis praemia patriae posthabuit,
cui militavit annis f ere XL VII continuis

tot exantlatis laboribus
annis gravis militari gloria cumulatus

piissime in Xto obiit XVII Mart. an. sal.
MDCCIV aet. LXIII

Monumentum
parentis optimi de se optime meriti memoriae

liberi moerentes
quo sepultus est loco

eonsecrarunt (62).
Zoo als uit de laatste woorden blijkt, hebben niet de
staten, maar zijne kinderen, het monument laten maken.
Hij heeft er drie nagelaten, twee zonen en eene dochter;
deze laatste woont te Leeuwarden. De oudste is in den
Haag raad van de staten van Holland (sic); de andere is
tot hiertoe in krijgsdienst geweest. Eene dochter, niet
lang geleden gestorven, is ook hier begraven, zoo als
men lezen kan op het in Holland gebruikelijke zwarte
bord, dat aan den muur ter regterhand hangt; daar leest
men dit:

Vrouwe Amelia, geboren baronnesse van Coehorn,
huysvrou van den heer Mart. van Scheltinga, grietman,
obiit MDCCVIII(&3).

Deze heer van Scheltinga is grietman, twee(?) mijlen van
hier, te Heerenveen. Een grietman is een arnbtman; en
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het woord wil zeggen een groot man. Ook dit woord
bevestigt, wat boven van de vermenging der Angel-Sak-
sisclie, en de overeenkomst met de tegenwoordige Engel-
sche taal gezegd is geworden. Want dit woord is , in
uitspraak en beteekenis, Engelsen; en greeiman moet in
het Engelscli ook grietman uitgesproken worden. Ik moet
hier een rijmpje plaatsen, liier te lande in omloop, door
mij vroeger vergeten op te nemen, doch liier wel voe-
gende :

Sread, butter en greene cheese,
Is good Englisch and good Fries.

De Hindelooper en Molkwerummer boeren spreken dit
even als de Engelschen uit. Het woord grietman is nog
overal in Friesland gebruikelijk. Hendrik van Wyckel (64)
(uit een geslacht gesproten, dat hier sedert ouds goederen
had), is alhier grietman. Naast het gestoelte der familie
Coelioorn heeft hij ook een afzonderlijk gestoelte in deze
kerk, waarboven deze woorden staan : Salich syn sy, die
Godts woordt hooren , en dat hewaeren, Luc. X I : 28 , het-
geen op deze plaats wel te pas is aangebragt.

,, Daarna bezagen wij het huis van den generaal Coe-
hoorn. Wij hadden ons een fraai lusthuis en tuin voor-
gesteld ; beide zijn echter zeer gering, en volstrekt niet
gemeubeleerd, zoodat het niet de moeite waard is , om
er naar toe te gaan.

„ Om 10 uur reden wij naar de Lemmer, alwaar wij
om 12 uur aankwamen. Het is eene kleine plaats aan
zee, waar wij weinig te eten en bijna geen rijtuig konden
bekomen. Eindelijk bekwamen wij nog een open, gemeen
karretje, waarop ons de wind, daar wij steeds langs de
zee reden, zeer lastig was."
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Wij verlaten hier onze geleerde reizigers, die verder
van de Lemmer, over de Kuinder, Blokzijl en Genemui-
den, naar Kampen reden, vervolgens Zwol, Deventer en
het Loo bezochten, en, na zich eenigen tijd in Utrecht
en in verschillende Hollandsche steden opgehouden te
hebben, den 4. Junij naar Engeland overstaken. Den
12. November waren zij weder te Hellevoetsluis, en ver-
lieten eerst den 7. April van het jaar 1711 ons vaderland.
In hunne overige zeer lijvige reisaantekeningen, vindt
men hier en daar nog het een en ander, tot Friesland
en Friezen betrekkelijk, bij voorbeeld:

I I , S. 210. Breinen. „ Bij de deur van het raadhuis
ligt een buitengemeen groote grafsteen, dergelijken ik,"
zegt von Uffenbach, „ in mijn leven zoo groot niet gezien
heb. Hij was 10 voet lang, 6 breed en 1 dik. Het was
een zwarte, harde steen, er uitziende als een toetssteen,
zoo als de goudsmeden gebruiken, uit een stuk, en met
eenen klank als van metaal. Het was de lijksteen van
Sixtus à Donia, Pkrisïus (65). In het midden was zijne
beeldtenis, aan de beide kanten fides et spes (de trouw en
hoop). Boven stond de naam van den meester steen-
houwer: Pieter Dircks, 1574-j (te weten, jaar). Het is
zonde, dat deze steen, buiten deur liggende, door af-
slijting zal verdwijnen."

I I I , S. 277. Rotterdam. „ De heer van Arkel (een
numismaat, door de Uffenbach's bezocht) verzekerde ons,
dat de heer Vegelin van Claerbergen, een der gedepu-
teerde staten, een buitengemeen geleerd man zij, die niet
alleen Latijnsche en Grieksche verzen maakte, maar ook
in de oude Friesche taal perfect kon schrijven (66)."

III , S. 323. Rotterdam. „ De heer van Alkemade (de
bekende oudheidkundige) toonde ons verder een deel in
folio, van 187 bladzijden, met dezen titel: Taboritae
Chronicon, sive historia Frisiae Vorpen à Rinswmageest,
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monachi in Tabor. Op de keerzijde van den titel was, uit
de tweede kronijk van Worp van Thabor (in het Neder-
duitsch geschreven), dit overgeschreven: „ Ipse de se
testatur (hij zelf zegt) .• Want ik, die dese chronyck hebbe
geschreven, ben in 't closter Tabor geprofessyt, hiedende
Worperus van der Gheest, ende eerstmal sub-prior, en daer-
nae procurator, ten laetsten prior." Deze kronijk is nog
niet uitgegeven, en wordt voor zoo zeldzaam en van zoo
veel waarde gehouden, dat er meer dan 100 dukaten voor
betaald worden (?!). Zij moet dan ook zeer getrouw en
te vertrouwen zijn (67)." Enz.
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AANTEEKENINGEN.

(1) Een gedeelte van het door Z. C. von Uffenbach, geduren-
de zijn verBlijf in Friesland, opgeteekende, is voorgelezen in de
•winteravondvergaderingen van het Friesch Genootschap van Ge-
schied-, Oudheid- en Taalkunde, van den 30. December 1852 en
20. Januarij 1853. Eenige zeer korte en vlugtige ophelderingen,
voor groote uitbreiding vatbaar, hebben wij gemeend niet te mo-
gen achterwege laten.

(2) De reizen van von Uffenbach worden vermeld door Was-
senbergh, in het voorberigt van het Ilde deel zijner Taalkun-
dige bijdragen^ TI, en aangehaald deel I, blz. 180 en 183. Hij
zelf is bij Saxii Onomasticon literarmm, TI , p. 332, vermeld,
die echter van zijne Jteisen zwijgt. Zie verder de aldaar aan-
gehaalde.

(3) Brieven over friesland, door B. G. Mebuhr, in 1808
geschreven, gedrukt in het mengelwerk der Provinciale JFriesche
courant, 1844.

(4) Zie Pertz, Archiv, TUI, S. 39.
(5) Mensonis jLUbigii vita, per Ubbonem Emmium, curante

A. M. Isinck, Groningae 1728, 4to.
(6) Francfurt und Leipzig 1698, II deelen, 8vo, van 910 en

785 bladzz., belangrijk voor het onderwerp, daarin behandeld,
en ook om de vele opschriften, door Benthem, gedurende zyn
verblijf in de Nederlanden, in 1686 en 1695, afgeschreven, en
daarin opgenomen. Benthem was in 1710 proost en superinten-
dent te Uelsen, waar von uffenbach hem bezocht. Zie Theil I,
S. 457.

(7) Bonifacius put. De oorspronkelijke plaatsen daarover
vindt men in T^ita S. Bonifacii archiepiseopi atietore W^ille-
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baldo presbytero, bij Pertz, Moniimenta, I, 352. Een andere
Bron of put is bij de S. Bonifacius of groote kerk, waarvan ook
eene legende Bestaat. Tergelijk onze Koophandel der Friezen,
1846.

(8) Otto LatnBergen (zijn zoon?) werd in 1712 predikant te
Reitzum, Bij Dockum. Hy was de vader van den Fianeker en
Groninger hoogleeraar Tiherius Lambergen, -j- 1763. Zie Colum-
Ba, Naamlijst der predikanten der classis van Dockum, 1766,
blz. 170.

(9) Zie over de schrijvers van deze en vele volgende, door
von UffenBach aangehaalde, werken Jöcher, Gelehrter lexicon,
II vol,, Leipzig 1733 ; Adelung, Fortsetzung und Ergänzungen
davon, Leipzig 1784, en C. Saxi Onomasticon literarium, Traj.
ad Rh. 1775—1803, TIH voll.

(10) Ook Bij Eekhoff, Geschiedk. beschrijving van JLeeinvar-
den, II, blz. 428.

(11) Als zoo even, II , blz. 427.
(12) Hessel Meckama sneuvelde in den slag bij Boxum, den

17. Januarij 1586. Het grafschrift vermeldt ook C. Schotanus,
JSeschryvinghe van Frieslandt, blz. 204.

(13) Benthem heeft de volgende grafschriften opgeteekend:
In de groote kerk: van Joan Maltesz, mede in den slag van
Boxum gesneuveld. In de Galileër kerk: van Gysbert Aernsma,
raadsheer in het hof van Friesland ; van Bernh. Furmerius, his-
torieschrijver van Friesland, -j- 1616; van Albertus Bonnerus,
| 1611 ; van Matthias Tliiallenus, f 1600. In de S. Titus-kerk :
van Jacobus Conisius, Dr. Gulielmus Reynerides, Ballingus, Fra-
via Donia, D>\ Theod. Brunsfeldius, Petrus Tyara, Tvo Joannes,
enz.

(14) Ook in den Tegenw. staat van Friesland, II, blz. 70.
Tergelijk Eekhoff, 1. 1., II, 16.

(15) Nic Blancardus, phil. et med. Dr., geschiedschrijver der
staten van Zeeland, hoogleeraar in de Grieksche taal, f 1703.
Zie over dezen en volgende hoogïeeraars Trïemoet, jithenae Fri-
siacae, 1758; de Wal, Oratio de claris Frisiae jtireconsultis.

(16) Dr. Joh., van der Waeyeii, de oude, een zeer twistziek
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hoogleeraar in de godgeleerdheid, tegenstander van Balth. Bekker,
blijkens zijn Boek: Be betoverde tvereld van B. Balth. Bekker
onderzogt en tvederlegt, Franeker 1693, 4to. Vergelijk Benthein,
II, S. 303—307. Stierf in 1701.

(17) Seb. Schelkens, hoogleeraar in de regtsgeleerdheid. Z ^
licht werd verduisterd door dat van zijne collega's Ulrich Huber,
Gerard Noodt, Antonie Schulting en Zacharias Huber. f 1700.

(18) Bernardus Fnllenius, hoogleeraar in de wiskunde, bevel-
hebber der 120 vrijwillige Franeker schutters, in 1672 uitgetrok-
ken. Zie Mr. A. Telting, in Be vrije Fries, I, blz. 75. Hij
was een zwager van den grooten Coehoorn, en een vriend van
C. Huygens. f 1707.

(19) Antonie Schulting, schrijver van het beroemde werk:
Jurisprudentia vetus jénlejtistineanea. -j- 1733.

(20) Caspar de Monconys, een Fransch geneesheer, gaf ver-
schillende reizen door Europa, Klein-Azië en Egypte, in het
licht, f 1665.

(21) Henricus Antonides van der Linden, s. s. theol. doctor,
de zelfde als Henr. Antonius Nardenus, als geboortig van Waar-
den. Verbannen door Alva, en aan den moord van Naarden,
waarby vele zijner bloedverwanten omkwamen, ontsnapt, werd
hij in 1585 hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de toen op-
gerigt wordende Franeker hoogeschool, die hij den 29. Julij van
dat jaar, door eene redevoering, in antwoord op die, door Abelus
Franckena, in naam der staten van Friesland, gehouden, mede
inwijdde, gelijk hij zulks den 13. Februarij 1587 het akademie-
gebouw deed. -j- 1614.

(22) Petrus Latané, een refugié, hoogleeraar in de genees- en
kruidkunde. f 1726.

(23) Joannes van der Waeijen, de jonge, hoogleeraar in de
godgeleerdheid,_en akademieprediker. -J- 1716.

(24) Zie J . G. de Crane, Oratio de Joanne Mauritio JVas-
saviae principe cognomine ^émericano (Maurits van Brazilië),
1816, p. 12, 18,23,33,34, en Be vrije Fries, II, blz. 342—346.

(25) Zie mikm Lorè, door Mi'. J . W. de Crane en W.
Eekhoff, Franeker 1835. Hij was de ontwerper van de over-
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dijking van het Dockummer diep en de nieuwe zijlen bij Eng-
wierum, van den Koudummer slaperdijk, en de sluizen te en
bij Galamadammen, van den slaperdijk bij Surig, enz. Slierf
als buitengewoon hoogleeraar in de wiskunde, den 22. Mei 1744.

(26) Campegius Yitringa, eerst hoogleeraar in de Hebreeuwsche
taal, daarna in de godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis. Hij
gaf vele geschriften uit, en verwierf zich, ook in het Buitenland,
eenen grooten naam, die vele, vooral Hongaarsche, jongelieden
naar Franeker ter studie uitlokte. Ofschoon een zachtzinnig
man, leefde hij in twist met Rheinferd, zijn ambtgenoot, over
een zeer Belangrijk (!) onderwerp, blijkens hunne geschriften: De
deceni-viris otiosis ad sacra necessaria veteris synagogae cn-
randa depiitatis etc. TAe daarover Triemoet, p. 615, 619, 647, en
Benlhem, I, S. 100—102, die hem (zie II, S. 308) twee malen, in
1686 en 1695, hoorde, en hoogschatte. Hij stierf den 31. Maart
1722. Over zijnen vader, Horatius Titringa, zie de Crane, Letter-
en geschiedk. verzameling, Leeuwarden 1841, blz. 61—74.

(27) Lndolf Kusterus, een criticus, uit het graafschap Lippe,
had eene zeer avontuurlijke loophaan, tot dat hij in Berlijn
hoogleeraar werd. Zich wanende miskend te zien, verliet hij in
stilte Berlijn, en trok weder naar Holland (von Uffenbach be-
zocht hem te Amsterdam, Th. III, S. 646), en ook daar niet naar
zijnen zin teregt kunnende komen, besloot hij van godsdienst
te veranderen, kreeg daarop een jaargeld van 2000 livres van
den koning van Frankrijk, en werd buitengewoon lid van de
Académie des Inscriptions. Hij heeft vele geschriften uitgegeven.
Vergel^k Jocher, in voce.

(28) Zacharias Huber, de beroemde zoon van zijnen nog be-
roemder vader, Ulrich. (Over dezen laatsten zie ook Benlhem,
II, S. 309—316.) f 1732.

(29) Joh. Lemonon, een Franschman, geboren te Pons de
Tesle, 1653. f 1733.

(30) Jae. Bhenferd, een Duitscher, hoogleeraar in de He-
breeuwsche taal, sedert 1682. Hij schijnt met zich zelven nog al
ingenomen te zijn geweest. Zie een voorbeeld bij Triemoet, 1.1.,
p. 645, 646. Hij was reeds sukkelende in 1710, en stierf den
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7. November 1712. Benthcm bezocht hem in 1695. Zie 1. 1.,
II , p. 321, 322.

(31) C. van Beughem, een boekbeschrijver, gaf uit eene Bi-
bliographia juridica et politica, 1680; later eene Bibliographia
historica, chronologica et geographica, 1685—1710, III voll.

(32) Joh. Leop. Emanuel Colerus, s. min. cand., een stiefzoon
van den vroeger vermelden hoogleeraar Joh. Leiuonou. Zie
Vriemoet, 1. 1., p. 896 en 691. Hij was eerst bibliothecaris te
Franeker, 1703—1712, later predikant te Firdgum en Saard,
1712—1721. te Wanswerd en Jeslum, 1733—1735, en toen ver-
roepen naar Burgwerd. Hy leefde nog in 1766, en verrigtle
alstoen, over de 85 jaren oud zijnde, nog de volle dienst te
Burgwerd. Zie W. Columba, Naamlijst der classis van Dockiim,
1766, blz. 196 en 101.

(33) Blz. 342 staat abusief (34). Dominions Carolus ab Unia,
dat is, Douwe Carel van Unia, grietman van Tietjerksteradeel,
1669, lid van het collegie van gedeputeerden in 1683. f 1708.
Zie van Sminia, NicMtve naamlijst der grietmannen, blz. 135.

(34) Blz. 342 staat abusief (35). Petrus Petri Oldaeus, oud-
burgemeester van Harlingen, gedeputeerde als Unia in 1683.

(35) Canis Scaliger, de oude Scaliger (Julius Caesar). Die
hondsche b^naain had hij, omdat hij in zyne schriften zoo
scherp was.

(36) J a c Oiselius, hoogleeraar in de regten, Ie Groningen,
f 1686. Hij liet eene boekerij van Î2000 stuks Boeken na.

(37) GaBriël Naudaeus, een in zynen tijd Beroemd lijfarts,
geboren 1600, te Parijs, -j- 1653, als bibliothecaris van koningin
Christina van Zweden,

(38) Mc. Gürtlerus, hoogleeraar in de godgeleerdheid, sedert
den 6. October 1707. fieeds sukkelend ten ^jde van von Uffen-
bach's bezoek, stierf bij den 28. September 1711.

(39) Gilbert Burnet, de bekende Engelsche dr. in de god-
geleerdheid, deed in 1685 eene reis op het vaste land, en gaf
later daarover brieven uit.

(40) Willem Coetier, geboren in 1647, in 1672 hoogleeraar
te Harderwijk, f 1723.

VI. 27
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(41) Gysbertus de Cuperus, burgemeester te Deventer, beroemd
oudheidkundige, medelid van de Académie des Inscriptions, geb.
1644, -j- 2 ïïovember 1716. Zie von Uffenbach's bezoek bij hem,
Th. II, S. 385 ff. Z^ie geschriften hebben nog waarde.

(42) De Wilde, beroemd penningverzamelaar te Amsterdam,
gaf in 1692 zyne Selecta mimismata antiqua uit. Ton Uffeti-
bach bezocht hem, zie Theil III, S. 630—638.

(43) Molesworth, Engelsch afgezant in Denemarken, 1692—1694.
Zyne Mémoires, ook later onder den titel vaN Etat du royaume
de JDanemarck, tel qii'il étoit en 1692 gedrukt, waren grievend
voor dat land.

(44) Franciscus Junius te Bolsward. Zie J. H. Halbertsma,
Æulde aan Grjsbert Japiks, II, blz, 398; de Crane, Oratio
de ï^ossioriim Juniorumque familia, 1821, p. 79.

(45) Lamb. Bos, hoogleeraar in de Grieksche taal, gaf onder-
scheidene geschriften uit. îfog bekend zijn z ^ e JSlltpses Grae-
cae, meermalen herdrukt, -j- 1717.

(46) Henr. Ph.il. de Hautecour, hoogleeraar in de godgeleerd-
heid, een zachtzinnig man, -j- 1715. Tergel. Benthem, II, S. 324.

(47) Jo. Begius, hoogleeraar in de wijsbegeerte, f 1738, ivas
tevens geneesheer. Hij verschilde zeer in gevoelen met zijnen
ambtgenoot B. Andela. Triemoet, 1. 1., p. 733.

(48) Dom. Balk. hoogleeraar in de regten, gedurende 41 jaren,
f 1750, had het lot van Schelkens (zie boven n°. 16), daar 1^
Z. Huber, Ant. Schulting, Westenberg, Heineccius, Wieling, d'Ar-
naud en Trotz, tot collega's had.

(49) W. W. Muys, eens hoogleeraar in de -wis-, en daarna in
de genees-, schei- en kruidkunde, -f 1744.

(50) B. Andela, hoogleeraar in de wijsbegeerte en godgeleerd-
heid, een groot tegenstander van Balth. Bekker, blijkens zijne
Beantwoording, 2 brieven, 1693; De uiterste verlegenheid (!)
van dr. B. Bekker, 1696 ; Gantsoh disperate en verloren saeke{!)
van dr. B. Bekker, enz. f 1727.

(51) Graaf Carlson, te Beetgum. Het Stamboek van den
J>Viesche?i adel, van de heeren van Halmael en de Haan Hettema,
I , blz. 341, noemt hem : Gustaaf Carlson, graaf thoe Bowingen.
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Zie aldaar ook aant; 22, II, blz. 227. Door zijn huwelijk met
Isabella Snsanna barones thoe Schwartzenberg en Holienlansberg
("op het Ameland, 13 September 1685) Bleef hij in Friesland.
Mij heeft ie Leeuwarden gewoond in het huis, thans door den
raadsheer M1'. W. W. Bnma, over hot collcgie, bewoond. Zekere
Gottlieb Stolïe, een Duilscli geleerde, bezocht in 1703 Friesland.
In diens journaal (zie jállgemeines Zeilschrift für Geschichte,
Berlin 1847, Bd. Ti l , Heft 6, ei» Beriglen van het Historisch
Gezelschap te Utrecht, I, 2, blz. i7J leest men ook, dat destijds
in Leeuwarden eea natuurlijke zoon van Karel Gustaaf van
Zweden, graaf Carlson genaamd, leefde. Tolgens zeggen van
Peter Tvon (het hoofd der Labadisteu kerk ie WieuwertJ, bezat
deze graaf eeue bibliotheek van 12,000 banden, had in Straats-
burg gestudeerd, was zeer bedreven in de letterkunde en weten-
schappen, bezat een voortreffelijk geheugen, en rekende het zicli
lot eer, wanneer vreemden hem kwamen bezoeken, zijne boekerij
bezagen, en met hem. redetwistten. Hij sprak daarbij Latijn en
vele levende talen; maar kwam zeer zelden in de kerk. Hij
overleed l.Jamiarij 1708, oud 58 jaar.

(52) Vergelijk de Latijnsche en Nederduilsche opschriften bij
Winscmius, Chronyck van F~rieslandt, fol. 588, alwaar tevens
eene afbeelding is te vinden.

(53) Georg van Espelbacfa, drost van Harlingen en grietman
van Barradeeî, f 25 Maart 1575. Zie verder van Sminia, Waant-
lijst, blz. 205, 206.

(54) Joh. Hilarides. Het leven van dezen geleerden en zon-
derlingen man schuilt nog ia het duister. Von Uffenbach,
S. 327, zegt, dat hij te Hindeloopen is geboren; en het daarop
volgende verhaal van zyne wandeling van Hindeloopen naar
Molkwerum, zijti gedicht in het Hiudelooper dialect, ook door
von Uffeubach vermeld, en zijn klein kronijkje in de Hindeloo-
per taal, door Gabbema, in zijne Geschiedenis der watervloeden,
blz. 276, 304, 317, aangehaald, bevestigen dit. Maar hij zelf
teekent zich (terwijl hij (1701} in Bolsward woonde) onder een
vers, voor Gabbema's Verhaal van de stad-Zeeuwarden, ,, Joh.
Hilarides, een Liewerder," Von Uffenbach vergist zich echter
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met hem, S. 326, ten tijde dat Benthem (1686 en 1695) in
Friesland was, 1e Worknm conrector te doen zijn. In 1695
althans was hij zulks te Dockum, en hield er tevens eene boek-
verkoopers en uitgevers affaire op na. Het beruchte Uithang'
bord, gevoegd achter Phaedrus spreekende beesten., is daartoe
ten bewijze. Men zie over die historie de Crane, Letter- en
geschiedk. verzameling, blz. 38—40. Benthem, 1. L, II, S. 325,
zegt ook niet te fforkum, maar ,, zu Dockum, der Herr Joan.
Hilarides, welcher ein guter Poet ist, und am Säuberung der
Mederläudischen Sprache arbeitet, wie er dan auch des Phaedri
Fabulae in Niederländische lleime gebracht hat." Hiervan ver-
scheen de eerste druk te Franeker, in 1694, Zie de Crane, 1.1.,
blz. 39. Keeds vroeger, in 1686, had hij te Leeuwarden eene
vertaling der levens van Nepos uitgegeven. In 1701 tot 1710 is
hij te Bolsward. Blijkens zijne onderteekening: een Liewerder,
en het verhaal, bij von Uffenbach, S. 329, dat zijne dochter met
teekenen veel geld te Leeuwarden verdiend had, zoude men toch
moeten opmaken, dal hij aldaar ook eenigen tijd gewoond heeft.
In 1705 gaf hij te Franeker zijne Gronden der JVederduilsche
taal uit. In 1718 het Friesche doolhoff, het berugte dorp
Molkiuertim, gemeeten en geteekend. Hoe hoog hij G. Japiks
schatte, blijkt uit het onderschrift van diens portret (1687). Was
zulks door zijne zorg in koper gestoken, gelijk hij (zie von Uf-
fenbach, II, 335) voornemens was zulks met de afbeelding van
den Bolswarder fraaijen predikstoel te doen ? Zijne bemoeijingen
met de bekende en uitstekende kaart van Friesland, met den
steenen man, van 1706, vermeldt von Uffenbach, II , S. 330.

(55) Co?iscriptio exulum etc. Het Friesch Genootschap bezit
twee exemplaren van dit handschrift. In beide zijn de wapens
slecht geteekend en gekleurd. Zie Catalogus der Boekerij,
blz. 74, n°. 10 en 11, en over Eennert Solcama, grietman van
Ooststellingwerf, van Sminia, 1. 1., blz. 329. Ton Uffenbach ver-
gist zich : de exules, ballingen, waren integendeel de Spaansch-
gezinden.

(56) Joh. ab Heerma. Is dit Johan van Walta, genaamd van
Herema, f (denkelijk) 23 January 1544, gehuwd aan Syts Gos-
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licksd. vaN Juwinga of Jongema, -j- 1571, volgens het Stamboek,
I, blz. 195 en I I? Zie ook van Sminia, 1. L, blz. 268. Zijne
vrouw zoude dan niet in 1571, maar in 1563, overleden zijn.

(57) Hadrianus à Teisen. Zie Stamboek, II, 277.
(58) Inthiema, 1650. De stichter van de waag te Workum.

Frederik van Inthiema, de oude ? Zie Stamboek, I, Blz. 238.
(59) Domna. Tjallingius Domna, Beroepen naar Workum

van Dronrijp, in 1684, emeritus geworden 1726, f 9 Junij 1728,
oud 75 jaar ; zie H. Grevenstein, ffaaml. der pred. der classis
van Bolsward en Workum, 1751, Blz. 13.

(60) Reinold ab Inthiema. Zie Stamboek, I, Blz. 329, en II,
Blz. 154, n°. 33. Frederik aB Inthiema, de jonge. Zie Stam-
boek, I, Blz. 129, en II, 154, n". 28.

(61) Zie het Friesche doolhof, in aant. n°. 52.
(62) Coehoorn's tombe. Deze is in plaat geBragt door J . E.

Marcus, in 1819, op last der heeren officieren van de genie.
(63) Amelia van Coehoorn en Martinus van Scheltinga. Zie

Stamboek, I, Blz. 321, II, Blz. 219, n°. 19, van Sminia, Blz. 340.
(64) Hendrik van Wyckel. Zie Stamboek, I, blz. 410, en II ,

Blz. 284, n°. 28, van Sminia, blz. 382.
(65) Sixtus à Doiiia. In het Stamboek niet te vinden.
(66) Hessel Tegilin van Claerbergen, -j- 1715, te Leiden. Zie

van Sminia, blz. 332, Stamboek, I, Blz 392, II , 272 (1). De
aldaar aangehaalde gedenkpenning bestaat nog. Eene afteeke-
ning er van is bij het Friesch Genootschap voorhanden.

(67) Een ander handschrift van de kronijk van Worp van
Thabor vond von Uffenbach in de openhare Boekerij van de stad
Amsterdam, zie Theil III, S. 596, alwaar hij het aldus Be-
schrijft (vergelijk Verslag van eenige handschriften dier kronijk,
door Dr. J. G. Ottenia, in Be vrije Fries, III, blz. 105—125,
vooral blz. 111, en de kronijk zelve, libri III priores Laline
1847, IYde boek in het Nederduitsch, 1850, heide door den
zelfden uitgegeven) : ,, Een deel, folio, op papier geschreven,
een duim dik : Calal. p. 100, n°. XT. Korperius, Be rebus
Frisicis, Het werk bestaat uit vijf boeken, waarvan de drie
eerste in het Latijn, de twee laatste in het Nederduitsch. L. I.
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Be situ, quantitate et qualitate terrae Phrysiae. II. Tractans
et doccns quando el per qtios Christiana religio praedicaia sit
in Phrysia. Lib. III. Be exordio comitatus Sollandiae. Het
einde van dit boek luidt: ,, magno sni exercittis damno,"
(Cap. XLIV, p. 192—194, ontbreekt dus.) Daarop volgts Whie
dat hertog ^álbert van Sassen eerst in Brabant ende Holland
is gecomen, ende deur wat ootsaeke Co. Maj. (d. i.s Coninglijke
Maj.) hem F~rieslandt heeft gegeven. Het begin luidt: „Hertog
Albert van Sassen tvaes marcgraef van Myssen und landl-
graef van Buringen., hertog Frederic van Sassen jongste zoone
enz." Dit Beslaat 15 bladen. Op het midden van het 15de Blad
staat: „Finis libri quarti chronicorum Forperi (niet Worperü,
zoo als in den catalogus staat)." Daarop volgt het vijfde boek:
Bat hertog- Albert van Sassen met hertog Henrik, zyn zoone,
eerst in friesland is gecomen, tinde in allen steeden is gehuL-
diget. Het begin îuidt: „ Int jaer ons Heeren Î499, hondert
jaer darna dat hertog Albert etc." Op het eiude van dit
laatste boek Bevinden zich 12 Bladzijden, die verkeerd zijn in-
gebonden, en tot het 2de boek, te weten van het midden van
cap. 16 tot aan het laatste of 34ste hoofdstuk van het 2de boek
behooren." Ton Uffenbach oordeelt ten slotte, dat dit werk
verdiende gedrukt te worden, gelijk dan ook met de vier eerste
boeken heeft plaats gehad. Een later bezoeker van die BiBlio-
theek te Amsterdam, in 1839, Dr. Ludw. Bethman (Pertz, Archiv,
VIII, S. 579), vond aldaar waarschijnlijk het zelfde handschrift,
en merkt daarbij op, dat het vijfde boek tot 1509 loopt, en dat
slechts dit handschrift en dat op het archief te Groningen zulks
bevat.

*

DRUKFOUTEN. Blz. 309, reg.2v. b., staatdîlO, lees:1718.
» 367, » 12 v. o., » Hem, » Hem,
» » » 7 ¥. Oi, » Martiis, » Martias.




